
Bireysel Başvurunun Nesnel İşlevi Çerçevesinde Türkiye’de Tutuklu 
Milletvekilleri Sorunu1 

Türkiye’de 2011 seçimlerinden bu yana bir “tutuklu milletvekilleri sorunu” yaşanıyor. 
2011 seçimleri sonrasında Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararlarıyla 
çözülmüş görünen bu sorun, 26. Dönemde bir anayasa değişikliği ile yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından yeniden gündeme gelmiş bulunuyor. 
Bu yazıda, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararlarının, tutuklu 
milletvekilleri sorunu açısından herhangi bir etkisinin olup olamayacağı, bireysel 
başvurunun nesnel işlevi çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu nedenle 
önce 2011 seçimleri sonrasında ortaya çıkan sorun ve ilgili AYM içtihadı (I), ardından 
günümüzdeki durum kısaca gözden geçirilecek (II); son olarak da bireysel 
başvurunun işlevleri üzerinde durulacak ve konu bu çerçevede ele alınacaktır (III). 

I. Serim-Düğüm-Çözüm: 12 Haziran 2011 ve Sonrası 

12 Haziran 2011 seçimlerinde CHP iki, MHP bir tutuklu ismi milletvekili adayı olarak 
göstermiş ve bu isimler milletvekili seçilmişlerdir. Yine aynı seçimlerde BDP destekli 
altı isim de bağımsız milletvekili olarak Meclise girmeyi başarmıştır. Bu vekillerden 
birinin milletvekilliği, Anayasa’nın 76. maddesinde milletvekili seçilme engeli olarak 
öngörülen, kesinleşmiş ve bir yılı aşan hapis cezasının bulunduğu gerekçesiyle 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmiştir.2 Diğer beş vekil ise BDP’ye 
katılmıştır. Böylece TBMM’nin 24. Dönemi tutuklu milletvekilleri sorunuyla 
başlamıştır. 

Bu milletvekillerinin tümünün Anayasanın “Temel hak ve özgürlüklerin kötüye 
kullanılmaması” başlıklı 14. maddesi kapsamındaki suçlardan yargılanıyor oluşu, 
sorunu daha da karmaşıklaştırmıştır. Çünkü, Anayasanın “Yasama dokunulmazlığı” 
başlıklı 83. maddesi, bir istisna getirmiş ve “14. maddedeki durumların bu hükmün 
kapsamı dışında” olduğunu düzenlemiştir. 

Sorunun daha iyi ortaya konabilmesi için anılan maddelerin ilgili kısımlarını burada 
aynen alıntılamakta yarar vardır. 83. maddenin ikinci fıkrasına göre, 

“Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı 
olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı 
gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla 
Anayasanın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde 
yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bildirmek zorundadır.” 

Anayasanın 14. maddesi ise şu şekildedir: 

“Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti 
ortadan kaldıran faaliyetler biçiminde kullanılamaz. 

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak 
ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde 
sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde 
yorumlanamaz. 



Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler 
kanunla düzenlenir.” 

Görüldüğü gibi, 83. maddeye göre dokunulmazlığın kapsamı “tutulma, sorguya 
çekilme, tutuklanma ve yargılanma” olarak belirlenmiş; 14. madde çerçevesindeki 
durumlar ise, soruşturulmasına seçimden önce başlanılmış olması koşuluyla, 
bütünüyle dokunulmazlık kapsamı dışında tutulmuştur. Öte yandan, öğretide, 
tutuklamanın kişiyi özgürlüğünden yoksun kılan ağır bir yaptırım olması ve milletvekili 
seçilenlerin yasama faaliyetlerine katılabilmesi zorunluluğu da göz önünde 
bulundurularak, tutuklu milletvekillerinin salıverilmesi gerektiği; ancak haklarındaki 
yargılama sürecinin devam edebileceği görüşü dile getirilmiştir.3 

Tutuklu milletvekilleri sorununun aşılabilmesi için kimi CHP milletvekilleri tarafından, 
Ceza Muhakemesi Kanununun 102 maddesinin değiştirilmesini ve tutuklu iken 
milletvekili seçilenlerin derhal salıverilmesiniya da bu durumdaki kişiler bakımından 
tutukluluk süresinin en fazla bir yılla sınırlanmasını öngören yasa değişikliği teklifleri 
de hazırlanmış; ancak bunlar yasalaşmamıştır.4 

Sonunda, konu bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi önüne taşınmış ve 
düğüm AYM kararları ile çözülmüştür. AYM, tutuklu milletvekillerince yapılan bireysel 
başvurularda, İHAM’ın siyasal ifade özgürlüğü konusundaki başlıca kararlarından 
olan Castells/İspanya kararına da atıfla, konuyu, milletvekillerinin tutukluluk durumu 
ile seçme ve seçilme hakkı arasında bağlantı kurarak ele almıştır. Buna göre,  

“Seçilme hakkı sadece seçimlerde aday olma hakkını değil, aynı zamanda seçildikten 
sonra milletvekili olarak parlamentoda bulunma hakkını da ihtiva etmektedir. Bu da 
hiç kuşkusuz, kişinin seçildikten sonra milletvekili sıfatıyla temsil yetkisini fiilen 
kullanabilmesini gerektirir. Bu bağlamda seçilmiş milletvekilinin yasama faaliyetine 
katılmasına yönelik müdahale, sadece onun seçilme hakkına değil, aynı zamanda 
seçmenlerinin serbest iradelerini açıklama hakkına da yönelik bir müdahale teşkil 
edebilir (aynı yöndeki AİHM kararı için bkz. Sadak ve Diğerleri/Türkiye, B.No. 
25144/94, 26149/95, 26154/95, 27100/95, 27101/95, 11/6/2002, § 33, 40). AİHM, 
milletvekili-seçmen ilişkisinden hareketle, ifade özgürlüğünün halkın seçilmiş 
temsilcileri için özellikle önemli olduğunu, zira milletvekilinin seçmeni temsil ettiğini, 
onların taleplerine dikkat çekerek menfaatlerini savunduğunu, dolayısıyla bir muhalif 
milletvekilinin ifade özgürlüğüne yönelik müdahalenin daha sıkı bir denetimi 
gerektirdiğini vurgulamıştır (bkz. Castells/İspanya, B.No. 11798/85, 23/12/1992, § 
42).” 

Anayasa Mahkemesine göre, “Anayasa'nın 83. maddesinde 14. maddeye atıfla 
getirilen istisna, Anayasa'nın 67. maddesindeki seçilme hakkı da dikkate alındığında 
dar ve özgürlük lehine yorumlanmalıdır. Bu nedenle tutukluluğunun devamı hakkında 
karar verilen kişi milletvekili olduğu takdirde, çatışan değerlere bir yenisi eklenmekte 
ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının yanında, seçilmiş milletvekilinin tutuklu olması 
nedeniyle yasama faaliyetine katılamaması sonucu mahrum kalınan kamu yararının 
da dikkate alınması gerekmektedir. Bu çerçevede mahkemelerin milletvekili seçilen 
kişilerin tutukluluğunun devamına karar verirken hem kişi hürriyeti ve güvenliği 
hakkından hem de seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının kullanılmasından 
kaynaklanan yarardan çok daha ağır basan korunacak bir yararın varlığını somut 
olgulara dayanarak göstermeleri gerekir. Bunun sonucu olarak makul sürenin aşılıp 
aşılmadığı incelenirken, başvurucunun milletvekili seçilmesiyle birlikte ileri sürmüş 
olduğu iddiaların tutukluluğun devamına ilişkin kararlarda gerektiği gibi değerlendirilip 



değerlendirilmediğine de bakılmalıdır. Dolayısıyla, başvurucunun seçilmiş bir 
milletvekili olarak siyasi faaliyette bulunma ve temsil hakkı ile davanın tutuklu 
sürdürülmesindeki kamu yararı arasında ölçülü bir denge kurulduğu takdirde, 
tutukluluğun devamına ilişkin gerekçelerin ilgili ve yeterli oldukları sonucuna 
varılabilir.” 

Yüksek Mahkeme, “tutuklamanın devamına karar verilirken, davanın genel durumu 
yanında, tahliyesini talep eden kişinin özel durumunun dikkate alınması ve bu 
anlamda tutukluluk gerekçelerinin kişiselleştirilmesi”zorunluluğuna da dikkat 
çekmiştir. Somut olaylarda, “başvurucunun tahliye taleplerini inceleyen mahkemeler, 
bu talepleri reddederken gerekçelerini yeterince kişiselleştirmemiş, aynı zamanda 
milletvekili seçilmiş olan başvurucunun kaçacağına ya da delilleri karartacağına dair 
inandırıcı somut olgular ortaya koyamamıştır” saptamasını yapan AYM, Anayasanın 
özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen 19. maddesi ile seçme, seçilme ve siyasal 
faaliyette bulunma haklarını düzenleyen 67. maddesinin ihlal edildiğine karar 
vermiştir.5 

II. Bugünkü Durum: 8 Haziran 2016 ve Sonrası 

24. Dönemde AYM’nin bireysel başvuru kararlarıyla çözülmüş görünen tutuklu 
milletvekilleri sorunu, 26. Dönemde yeniden gündeme gelmiştir. Söz konusu 
Dönemde, Anayasa’ya eklenen geçici bir madde ile (geçici md. 20),bumaddenin 
kabul edildiği tarih itibariyle Anayasa’nın 83. maddesinde düzenlenmiş olan yasama 
dokunulmazlığına ilişkin hükümlerin uygulanmaması ve yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin olarak TBMM, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığında bulunan 
dosyaların gereği yapılmak üzere yetkili merciine iade edilmesi 
öngörülmüştür.6Anılan değişikliğin kabulü sürecinde dikkat çekici olan ve burada 
geçerken değinilmesi gereken bir husus, ana muhalefet partisi CHP yönetimininbir 
yandan söz konusu düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğunu beyan ederken öte 
yandan bu sürece destek vermiş olmasıdır. Söz konusuanayasa değişikliği, iktidar 
partisi AKP ile MHP’li milletvekillerinin yanında kimi CHP’li milletvekillerinin de 
desteğiyle kabul edilmiştir. Yine ilgi çekici olan bir diğer nokta da, Anayasada (md. 
89), Cumhurbaşkanına söz konusu düzenlemeyi imzalayarak Resmî Gazetede 
yayımlamak ya da bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek için on 
beş günlük bir süre tanınmış olmasına karşın, bu kurala uyulmamış olmasıdır. Anılan 
düzenleme, 20 Mayıs 2016’da kabul edilmiş ve TBMM’de kabul edilmesinden 19 gün 
sonra, 8 Haziran 2016’da Resmî Gazetede yayımlanmıştır.7 

Dokunulmazlıkların Anayasada öngörülen usule uygun olarak Meclis kararıyla değil 
de anayasa değişikliğiile kaldırılması, TBMM’nin devre dışı bırakılarak 
dokunulmazlıkla ilgili yetki ve görevlerin “yetkili mercie” devri sonucunu doğurduğu; 
haklarında dokunulmazlık dosyası bulunan milletvekillerinin kendilerini savunma 
olanağını ortadan kaldırdığı; Anayasaya göre (md. 85), Meclis kararıyla 
dokunulmazlıkların kaldırılması durumunda AYM’ye başvuru olanağına sahip olan 
milletvekillerinin bu olanaklarının ellerinden alındığı; bir bölüm milletvekilinin (yalnızca 
maddenin kabul edildiği tarihe kadar haklarında dokunulmazlık dosyası bulunanların) 
dokunulmazlıkları kaldırılırken, diğerlerinin (değişiklikten sonra haklarında dosya 
hazırlanacak olan milletvekillerinin) dokunulmazlığının kaldırılmamasının eşitliğe 
aykırı olduğu gibi gerekçelerle haklı olarak eleştirilmiştir.8 

Benzer gerekçelere dayanan, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tüm 
irade açıklamalarının Anayasanın 85. maddesinde öngörülen denetime tabi olması 



gerektiğini ve söz konusu işleminher halükârda maddi anlamda parlamento kararı 
niteliğinde olduğunu ileri süren yetmiş milletvekili, anayasa değişikliğine ilişkin 
yasanın TBMM’de kabulünden sonra, ancak Resmî Gazete’de yayımlanmasından 
önce, bireysel olarak, Anayasa Mahkemesine başvurmuş;ilgili düzenlemenin 
yürürlüğünün durdurulmasını ve iptalini istemiştir. Anayasa Mahkemesi bu 
başvuruları birleştirerek incelediği ve adeta yukarıda dile getirilen eleştirilerin 
haklılığını somut olarak gösteren kararında,AY md. 85 hükmü uyarınca denetim 
yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bir parlamento 
kararının bulunması gerektiğini; iptali istenen düzenlemenin ise Anayasa değişikliğine 
ilişkin bir yasa olduğunu; bu yasanın esas yönünden denetiminin olanaksız 
bulunduğunu, şekil yönünden ise 148. maddede belirtilen çerçeve içinde denetimin 
mümkün olduğunu belirtmiştir. Anayasaya göre şekil bakımından denetim için iptal 
davasının ancak, ilgili yasanın Resmî Gazetede yayımlanmasından itibaren on gün 
içinde, Cumhurbaşkanı ya da TBMM üyelerinin beşte biri tarafından açılabileceğinin 
altını çizen Yüksek Mahkemeye göre,Anayasada açıkça öngörülmüş bir dava yolu 
kapsamında denetim olanağı bulunan ve özel koşullara tabi tutulan Anayasaya 
aykırılık iddiasının, iptali talep edilen kuralın parlamento kararı niteliğinde olduğu ileri 
sürülerek Anayasanın 85. maddesine göre milletvekillerinin münferit iptal taleplerine 
konu edilmesi,Anayasanın 148. maddesi hükmünü anlamsız ve işlevsiz hâle 
getirecektir. Mahkeme bu gerekçeyle yürürlüğün durdurulması ve ilgili düzenlemenin 
iptali istemlerini reddetmiştir.9 

Söz konusu anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesini izleyen süreçte, 4 Kasım 
2016’dan itibaren, aralarında HDP eş genel başkanlarının da bulunduğu ve tümü 
HDP üyesi olan çok sayıda milletvekili gözaltına alınmış, tutuklanmış, bunların bir 
kısmı serbest bırakılmış ve bir kısmı serbest bırakıldıktan sonra yeniden 
tutuklanmıştır.12 Haziran 2017 itibariyle Türkiye’de, 10 milletvekilitutuklu durumdadır. 
Daha önce tutuklanmış olan bir milletvekilinin ise hakkındaki hükmün kesinleşmiş 
olması dolayısıyla milletvekilliği düşürülmüştür.10 

III. Bireysel Başvurunun Nesnel İşlevi Çerçevesinde Bir Değerlendirme 

AYM’nin 24. Dönemde tutuklu milletvekilleri hakkında vermiş olduğu bireysel başvuru 
kararlarının bugünkü sorunun çözümü açısından herhangi bir etkisi olabilir mi? Bu 
soruya yanıt verebilmek için bireysel başvurunun işlevlerinin gözden geçirilmesinde 
yarar vardır. 

Bireysel başvurunun biri “öznel” diğeri “nesnel” olarak adlandırılan iki temel işlevi 
bulunmaktadır.11Kuşkusuz bireysel başvurunun öncelikli işlevi, bir bireyin karşılaştığı 
temel hak ihlalinin giderilmesidir. Bu açıdan bakıldığında, bireysel başvuruda 
“öncelikle temel hakların öznel haklar olarak korunacağı bireysel bir hukuki koruma 
söz konusudur.”12 Öte yandan, bireysel başvuru, bu öznel işlevinin yanında, 
“anayasaya uygun yorum yönteminin alanını genişletmekte, ‘olayı aşan’, tüm hukuk 
düzenine yayılan etkisiyle anayasa düzeyinde yargıda birlikve bütünlüğü sağlamakta; 
eğitici, öğretici (edukatif) etkisi ile, yargı düzeninde adeta karşılıklı bir ‘yargı içi eğitim 
ve öğretim işlevi’ yerine getirmektedir.”13 

Bu noktada, AYM’nin bireysel başvuru kararında ortaya koyduğu gerekçenin büyük 
önem taşıdığı da belirtilmelidir. Çünkü, AYM’nin somut bir olay çerçevesinde verdiği 
kararda ulaştığı sonuç, yorum ve gerekçe, bireysel başvurunun nesnel işlevi gereği, 
somut olayın ötesinde, hukuk düzeni bakımından da sonuç doğuracak bir etkiye 



sahiptir. Üstelik, AY md. 153 hükmü uyarınca, bu kararlar, yasama, yürütme ve yargı 
organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.14 

Yukarıdaki genel ilkeler tutuklu milletvekilleri soruna uyarlanacak olursa kısaca şu 
sonuca varmak olanaklıdır: Kuşkusuz, her somut olayın koşulları farklıdır ve ayrı ayrı 
değerlendirilmelidir. Milletvekili olmak da otomatik bir salıverilme gerekçesi olamaz. 
Bununla birlikte, tutuklu konumda bulunan kişinin milletvekili olması durumunda, ilgili 
yargı yerlerinin, AYM’nin tutuklu milletvekillerine ilişkin kararlarında ortaya koyduğu 
gerekçeyi ve geliştirdiği ölçütleri dikkate almaları; bu ölçütleri somut olaya 
uygulamaları ve AYM kararlarındakinden farklı bir sonuca varmalarını gerektirecek bir 
durum söz konusu ise bunu, yine somut ve sağlam gerekçelerle temellendirmeleri 
gerekir. 
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ilişkin diğer kimi kararları konusunda bir inceleme için ayrıca bkz. Ufuk Ceren Mensiz, “Seçme, 
Seçilme ve Serbest Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı Bakımından Anayasa Mahkemesine Bireysel 
Başvuru Hakkı Kapsamında Bir İnceleme”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 
2016/1, (2016) s. 55-93. 
6
“GEÇİCİ MADDE 20 – Bu maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildiği tarihte; 

soruşturmaya veya soruşturma ya da kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, Cumhuriyet 
başsavcılıklarından ve mahkemelerden; Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon 
Başkanlığına intikal etmiş yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan 
milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasanın 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 
birinci cümlesi hükmü uygulanmaz.  
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde; Anayasa ve Adalet komisyonları 
üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında, 
Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
dosyalar, gereğinin yapılması amacıyla, yetkili merciine iade edilir.” 
7
Bkz. 20 Mayıs 2016 günlü ve 6718 sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun, RG. 8 Haziran 2016-29736. 
8
Dokunulmazlığın Meclis tarafından kaldırılması süreci ve bu konudaki AYM denetimine ilişkin ayrıntılı 

bilgi için bkz. Murat Sevinç, Türkiye’de Milletvekillerinin Dokunulmazlıkları, Kırlangıç, 2004, Ankara, s. 
180-258. 6718 sayılı yasaya yönelik eleştirileri yansıtan kimi değerlendirmeler için bkz. Köksal 
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Bayraktar, “Dokunulan Dokunulmazlık”, Güncel Hukuk, Haziran 2016, s. 7; İbrahim Kaboğlu, 
“Anayasa’ya Aykırı Anayasa Değişikliği”, http://www.birgun.net/haber-detay/anayasa-ya-aykiri-
anayasa-degisikligi-110364.html), 28.04.2016; Tolga Şirin, “Dokunulmazlıkları Kaldıran Anayasa 
Değişikliği Hakkında Kısa Bir Değerlendirme”, Güncel Hukuk, Haziran 2016, s. 10-11; Hikmet Sami 
Türk “Dokunulmazlıkları Kaldıran anayasa Değişikliği (1), 
http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/dusunenlerin-dusuncesi/dokunulmazliklari-kaldiran-anayasa--
degisikligi--1--2228876/, 17.04.2016; Hikmet Sami Türk “Dokunulmazlıkları Kaldıran anayasa 
Değişikliği (2), http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/dusunenlerin-dusuncesi/dokunulmazliklari-kaldiran--
anayasa-degisikligi--2--2229505/, 18.04.2016. 
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 E. 2016/54, K. 2016/117, K.t. 03.06.2016. 

10
http://bianet.org/bianet/siyaset/183856-hdp-li-vekillere-tutuklama-ve-gozaltilarin-kronolojisi, 

12.06.2017. 
11

 Bireysel başvurunun işlevleri konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Ece Göztepe, Anayasa Şikayeti, 
AÜHF, 1998, Ankara, s. 16-25; Korkut Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, On İki 
Levha, 2015, İstanbul, s. 8-13; Fazıl Sağlam, “Anayasa Şikâyeti-Anlamı, Kapsamı ve Türkiye 
Uygulamasında Olası Sorunlar”, iç. Demokratik Anayasa (haz. Ece Göztepe ve Aykut Çelebi), Metis, 
2012, İstanbul, s. 455-459; Tolga Şirin, Türkiye’de Anayasa Şikâyeti (Bireysel Başvuru), On İki Levha, 
2013, İstanbul, s. 65-83. 
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 Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, s. 10. 
13

 Sağlam, “Anayasa Şikâyeti-Anlamı, Kapsamı ve Türkiye Uygulamasında Olası Sorunlar”, s. 456. 
14

 Aynı yönde bkz. Sağlam, “Anayasa Şikâyeti-Anlamı, Kapsamı ve Türkiye Uygulamasında Olası 
Sorunlar”, s. 453-454; Şirin, Türkiye’de Anayasa Şikâyeti, s. 70. 
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