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Bireysel Başvuru Yolunda Yüksek Seçim Kurulu Kararları1 

Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına ilişkin bireysel 
başvurularda konu bakımından yetkisiz olduğunu belirterek iki temel gerekçeyle 
başvuruların kabul edilemez olduğuna karar vermektedir. İlgili kararlarda ortaya çıkan 
iki temel gerekçeyi, değerlendirmeye çalışalım: 

1.Seçme ve Seçilme Hakkını, "Yasama Organı" Seçimiyle Sınırlama 

Anayasa Mahkemesi, 1982 Anayasası m.148/3 ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin 
Kuruluşu ve Yargılaması Hakkında Kanun m.45/1'den hareketle serbest seçim 
hakkının, Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin (İHAS) ortak koruma alanı 
olan “yasama organı” seçimleri ile sınırlı olduğuna karar vermekte ve bunun dışındaki 
seçimlere ilişkin bireysel başvuruları “konu bakımından” yetkisi dışında görmektedir2. 
Çünkü Türkiye'nin taraf olduğu İHAS'a Ek 1 Nolu Protokol m.3'e göre; "Yüksek 
Sözleşmeci Taraflar, yasama organının seçilmesinde halkın kanaatlerinin özgürce 
açıklanmasını sağlayacak şartlar içinde, makul aralıklarla, gizli oyla serbest seçimler 
yapmayı taahhüt ederler." 

Anayasa Mahkemesi kararlarında, yasama organının kapsam ve içeriğine ilişkin şu 
ifadelere yer verilmektedir: "Yasama organının seçimle oluşması, bu seçimin halkın 
kanaatlerini özgürce yansımasını sağlayacak türden bir seçim olması", "(…) yasama 
organının seçilmesi kavramını ulusal parlamentolar ile sınırlı tutmamış muhtemel 
seçmenler üzerinde etki doğuran kararlar alan yerel veya Avrupa Birliği Parlamentosu 
gibi meclislerin seçimine de genişletmiştir3". Hatta bazı kararlarda, İnsan Hakları 
Avrupa Mahkemesi (İHAM) kararlarına da atıf yapılarak yasama organı  ifadesinin, 
devletlerin anayasal yapısı ışığında yorumlanması gerektiği; federe devlet 
parlamentolarının da yasama organı olarak kabul edildiği ortaya konulmaktadır4.  

Ayrıca "yasama organı", yasama yetkisini maddi mi yoksa şekli anlamda mı kullanan 
organdır5? Maddi anlamda yasama yetkisine sahip olan meclis dışındaki bir organ, 
yasama organı olarak adlandırabilecek midir? Veyahut yasama yetkisinin devredildiği 
durumlarda nasıl bir tanımlama getirilecektir? Örneğin 6771  sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, halkoylamasıyla kabul edilecek 
olursa cumhurbaşkanının sahip olacağı yetki, yasama fonksiyonunun maddi anlamda 
kullanımına bir örnek oluşturacak mıdır? Eğer bu yönde bir kabul söz konusu olursa, 
anayasa değişikliği sonrasında cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin YSK kararları 
bireysel başvuruya konu olabilecek midir? Bu noktada İHAM'ın şu iki saptaması 
önemlidir: (i)  Yasama organının, her devletin anayasal yapısı içinde değerlendirilmesi6 
(ii) Seçilme hakkının kullanımında mevzuatın aşırı şekilci yorumlanmasının seçilme 
hakkının ihlalini oluşturduğuna hükmetmesi7.  

2.YSK Kararlarının Yargı Denetimi Dışında Olması Sebebiyle Bireysel Başvuruya 
Konu Edilememesi 

Anayasa m.79/2'ye göre "YSK'nın kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz."  
6216 sayılı kanun m.45/3'e göre "yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler 
aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı gibi Anayasa Mahkemesi 
kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel 
başvurunun konusu olamaz." Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi, Anayasanın idari ve 
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yargısal denetim dışında bıraktığı bir işleme karşı yapılan başvurunun "konu 
bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermektedir8. Ancak 
hukuki problemin kendisi çözümü kadar net değildir. Çünkü; 

a) 6216 sayılı Kanunda yer alan “işlemler” kavramıyla neyin ifade edildiği açık değildir.  
Karşı oy yazısında da belirtildiği üzere9, "(…) Kanun, “kararlar” veya “kesin 
kararlar” gibi bir tabir kullanmadığından, “işlemler” kavramının idari işlemleri kastettiği" 
kabul edilirse YSK'nın idari yönü, "işlemler" içinde yer alırken yargısal faaliyet alanı 
bireysel başvuruya konu olabilecektir10. 

b) Bireysel başvuruya konu olamayacak kararlar, sadece Anayasa Mahkemesi 
kararlarıdır. O halde Esen'in de belirttiği üzere adli, idari ve askeri yargının tüm 
kesinleşmiş kararlarına karşı bireysel başvurunun açık olduğunun kabulü gerekir11. Bu 
anlamda eğer YSK, bir mahkeme olarak kabul edilirse kararları bireysel başvuruya 
konu olabilecektir12.  

Kılıç'a göre Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruda, Sayıştay'ı dar anlamda 
mahkeme (court) olarak değil yargısal hüküm vermeye yetkili mercii (tribunal) 
biçiminde algıladığının işaretlerini vermiştir. Sayıştay ile benzer konumda olan YSK 
kararlarına karşı da aynı sonuca ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir13. 
Ayrıca Anayasa Mahkemesi, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının, "yargı yeri" olduğuna 
karar vermiştir14.  

c) Mahkeme'ye göre Anayasa m.79'da belirtilen “başka bir mercie” ifadesi, Anayasa 
Mahkemesini de kapsamaktadır15. Ancak bireysel başvuru, olağanüstü bir hukuki 
yoldur. Bireysel başvuruda, "kesin olan" ve "denetlenemeyeceği" belirtilen YSK kararı 
değil bu kararın yol açtığı hak ihlali değerlendirilecektir.  

Bu anlamda Anayasa m. 79/1'in bireysel başvuru yolunu açık tutabileceği sonucuna 
ulaşsak bile 6216 sayılı kanun m.45/3 bireysel başvuruya nasıl konu olabilecektir? 
Bireysel başvuru yolunda, doğrudan yasama işlemine değil ancak yasama işleminin 
uygulanması nedeniyle ortaya çıkabilecek işlem, eylem ve ihmallere karşı başvuru 
yapılabilecektir. 2839 sayılı m.33/1'de yer alan % 10 seçim barajına ilişkin yapılan 
bireysel başvurunun karşı görüşünde çok önemli bir argüman yer almaktadır ve belki 
bu argüman ilgili madde için de ele alınabilecektir16: 

6216 sayılı Kanun m 45/3'e göre "(…) yasama işlemleri aleyhine "doğrudan" bireysel 
başvuru yapılamayacağı kabul edilmiştir. Bu ifadenin mefhumu muhalifinden, yasama 
işlemlerine karşı "dolaylı" olarak bireysel başvuruda bulunulabileceğinin kabul edildiği 
anlaşılmaktadır. (…) Nitekim Kanun koyucu, yasama işlemleri aleyhine hiçbir şekilde 
bireysel başvuruda bulunulamaz dememiştir. Eğer bu düşüncede olsa idi, bu takdirde, 
hiç bir şekilde yasama işlemleri aleyhine bireysel başvuruda bulunulamayacağını 
belirtirdi.(…) Kanun hükmünü soyut olarak bireysel başvuru konusu yapmış değillerdir. 
Bilakis, doğrudan hüküm ifade eden bu kuralın potansiyel mağdurları olduklarını iddia 
etmektedirler. Bu nedenle başvuruların konu bakımından bireysel başvurunun 
kapsamında olduğu açıktır."  

Sonuç olarak karşı görüşte yer alan bu argüman çerçevesinde, 6216 sayılı kanun 
m.45/3'ün "dolaylı" olarak seçme ve seçme hakkının ihlalini oluşturduğu ileri 
sürülebilecektir. 
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SONUÇ YERİNE; 

YSK kararlarının bireysel başvuruya konu edilemeyeceğine ilişkin Anayasa 
Mahkemesi kararları çok açıktır. Ancak kavramlar, farklı kararlarda farklı şekilde 
değerlendirilebilmektedir. Örneğin "mahkeme" ve "yasama organı" hakkında yapılan 
açıklamalar göz önüne alındığında, YSK kararlarının bireysel başvuruya konu 
edilebileceğine dair bir sonuca ulaşmak imkansız görünmemektedir. 

1982 Anayasasının ve İHAS'ın kesişim alanında yer alan temel hak ve özgürlüklerin 
korunmasının bireysel başvurunun varoluş amacıyla örtüşüp örtüşmediği, YSK'nın ve 
yaptığı işlemlerin niteliği ve milletvekili seçimleri dışındaki seçimlerin "yasama organı" 
seçimi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, problemin ana eksenini 
oluşmaktadır. Yasama organının belirlenmesinde, İHAM kararlarında da belirtildiği 
üzere her devletin anayasal düzeni en önemli ölçüt olmalıdır. YSK'nın idari ve yargısal 
anlamda iki tür işlevinin olduğu, mahkeme niteliğine sahip olduğuna ilişkin 
argümanların hiç de zayıf olmadığını belirtmek gerekir. Bireysel başvuruda, "YSK 
kararları aleyhine" değil YSK kararlarından kaynaklanan "seçme ve seçilme hakkı 
ihlaline" ilişkin iddialar değerlendirilmektedir. Bireysel başvuru, "başka" değil 
"bambaşka" bir hukuk yoludur. YSK'nın verdiği tüm kararların kesin olması, yargısal 
nitelikli kararlarının başka bir merci tarafından denetlenememesi sonucuna yol 
açmamalıdır. YSK'nın niteliğine ilişkin benzer sonuçlara ulaşan Anayasa Mahkemesi, 
örneğin İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının yapısını ve verdiği kararları farklı şekilde 
değerlendirmekte ve bu organı "yargı yeri" olarak kabul etmektedir. 

Bireysel başvurunun varoluş amacına uygun şekilde temel hak ve özgürlüklerin 
korunması ve zenginleştirilmesi adına, konu kapsamının daha geniş bir şekilde 
düzenlenmesi ilgili tartışmaları ortadan kaldıracaktır. Bu nedenle bireysel başvurunun 
konu kapsamının anayasal ve yasal sınırlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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