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ÖZET Anayasa Mahkemesine bireysel baﬂvuru yolu 12 Eylül 2010 tarihinde yap›lan referandumla kabul
edildi ve 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren baﬂvurular kabul edilmeye baﬂland›. Bu makalede öncelikle bireysel baﬂvuruya iliﬂkin beklentilerin neler oldu¤u incelenecek. Sonras›nda ise Anayasadaki ve Kanundaki bireysel baﬂvuru ile ilgili sorunlar ve riskli alanlar tespit edilmeye çal›ﬂ›lacakt›r. Son olarak beklentilerin karﬂ›lanmas› için gerekli baz› önerilerde bulunulacakt›r.
ANAHTAR KEL‹MELER Bireysel baﬂvuru yolu, Anayasa ﬂikayeti, Anayasa Mahkemesi, temel haklar ve
özgürlükler.
ABSTRACT Individual application to the Constitutional Court was introduced with referendum on September
12, 2010 and began to accepted applications on 23 September, 2012. In the article, is primarily to examine
what expectations for individual application. Than, problems and risks with individual application in the
Constitution and the Act will be identified. Finally, some suggestions are needed to meet expectations.
KEYWORDS Individual application, Constitutional complaint, Constitutional Court, basic rights and liberties.

G‹R‹ﬁ
Anayasalar, devletlerin temel kuruluﬂunu ve bireylerin hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuk metinleridir. Bu metinler, özsel bir anlam› olmayan salt prosedürel düzenlemeler olmay›p devlet iktidar›n›n s›n›rland›r›lmas› ve kiﬂilerin hak ve özgürlüklerinin korunmas› amac›n› güderler. Baﬂka bir ifadeyle, anayasalar, herhangi bir amac› olmaks›z›n
devletin temel organlar›n›n kuruluﬂu ve iﬂleyiﬂini belirlemekle yetinmezler. Bu belirlemenin amac›, devleti otoritesini s›n›rland›rmak suretiyle bireylerin hak ve özgürlüklerini korumakt›r. Bu amaca yönelik araçlar; anayasan›n üstünlü¤ü, kuvvetler ayr›l›¤›, fren-denge
mekanizmalar›, hukuk devleti ve anayasa yarg›s› gibi kurum ve yöntemlerdir. Anayasal
devleti, herhangi bir anayasal› devletten ay›ran temel özellikler de bunlard›r.
Anayasa yarg›s›, özellikle ‹kinci Dünya Savaﬂ›nda yaﬂanan tecrübenin etkisiyle,
parlamento iﬂlemlerinin ba¤›ms›z bir yarg› organ› taraf›ndan denetlenmesi anlam›nda,
anayasac›l›¤›n en önemli araçlar›ndan birisi olarak kabul edilmiﬂtir. Anayasa mahkeme* Yrd.
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lerinin parlamento iﬂlemleri ve özellikle kanunlar üzerindeki anayasaya uygunluk denetimiyle, siyasi sistemin anayasal düzenin s›n›rlar› içerisinde tutulmas› amaçlanm›ﬂt›r. Ayr›ca anayasalarda hak ve özgürlüklerin tan›nmas› ve anayasan›n üstünlü¤ü ilkesinin benimsenmesi, bu ilkenin yarg›sal denetiminin olmamas› durumunda, anayasada güvence
alt›na al›nan temel hak ve özgürlükleri korumak için yeterli de¤ildir. ﬁunu da belirtmek
gerekir ki, anayasan›n tan›d›¤› hak ve özgürlükleri korumak, anayasa yarg›s› mekanizmas›ndaki temel amaç de¤il, anayasal düzene iliﬂkin koruman›n dolayl› sonucudur. Anayasa yarg›s›, anayasal düzeni korurken dolayl› olarak anayasada yer alan temel hak ve özgürlükleri de koruma alt›na almaktad›r.1
Anayasa yarg›s›ndaki temel hak ve özgürlükleri etkin bir ﬂekilde koruma konusundaki bu eksikli¤i gidermenin bir yöntemi olarak, anayasa mahkemesine bireysel baﬂvuru
yolu (anayasa ﬂikâyeti) geliﬂtirilmiﬂtir. En baﬂta Almanya olmak üzere Avusturya, ‹spanya ve Meksika gibi ülkelerde uygulanan bireysel baﬂvuru yolunun temel amac›, bireylerin do¤rudan etkilendikleri ve temel haklar›n› ihlal etti¤ini düﬂündükleri her türlü kamu
müdahalesine karﬂ› bizzat anayasa mahkemesinden hukuki koruma talep edebilmelerine
imkân sa¤lamakt›r.2 Böylece, temel hak ve özgürlüklerin hukuki korumas›, anayasa mahkemesi taraf›ndan anayasal düzenin korunmas›n›n dolayl› bir sonucu olmaktan ç›k›p do¤rudan koruma alan›na girmektedir. Bu yolla, temel hak ve özgürlüklerin sahibi olan bireyler, hak ihlallerine karﬂ› art›k bizzat baﬂvurabilecekleri bir koruma mekanizmas›na kavuﬂmuﬂlard›r. Anayasa mahkemesine di¤er baﬂvuru yollar› da temel hak ve özgürlükleri
korumakla birlikte, onlar için öncelikli hedef, temel haklar›n de¤il, anayasal düzenin korunmas›d›r.
Bu çal›ﬂmada, 2010 y›l›nda yap›lan Anayasa de¤iﬂikli¤i ile hukukumuza giren ve
23 Eylül 2012 tarihi itibariyle baﬂvurular›n kabul edilmeye baﬂland›¤› Anayasa Mahkemesine bireysel baﬂvuru yolundan, beklentilerin neler oldu¤u ve yap›lan düzenlemeler
sonras›nda hangi riskler ve sorunlarla karﬂ›laﬂ›lma ihtimali oldu¤u ele al›nacakt›r. Bunun
için, öncelikle bireysel baﬂvuru yolu k›saca tan›t›lacak; bu yoldan beklenen iﬂlevlerin neler oldu¤u ve özel olarak bu mekanizman›n Türkiye’nin hukuk sistemine dâhil edilmesinin amac› tespit edilmeye çal›ﬂ›lacakt›r. Daha sonra ise, 1982 Anayasas› ve 6216 say›l›
Anayasa Mahkemesinin Kuruluﬂu ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun çerçevesinde,
bireysel baﬂvuru yolunun esaslar› ve usulleri üzerinde durulacak ve bu düzenlemeler çerçevesinde karﬂ›laﬂ›lacak sorunlu alanlar belirlenecektir.
1. Ece Göztepe, Anayasa ﬁikâyeti, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay›nlar›, Ankara, 1998, s.2.
2. Göztepe (1998), s.3.
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GENEL OLARAK B‹REYSEL BAﬁVURU YOLU
Bireysel baﬂvuru, temel hak ve özgürlükleri yasama, yürütme veya yarg› organlar›
taraf›ndan ihlal edilen bireylerin baﬂvurduklar› ola¤anüstü bir kanun yolu olarak tan›mlanmaktad›r.3 Bu mekanizma, temel hak ve özgürlükleri kamu gücü taraf›ndan ihlal edilenlerin baﬂvurabilecekleri ikincil ve yard›mc› nitelikli bir dava türüdür. Asl›nda, anayasalar tüm devlet organlar›n› ba¤lad›¤›na göre yasama, yürütme ve yarg› organlar›n›n anayasada güvence alt›na al›nm›ﬂ temel hak ve özgürlüklere sayg› göstermesi zorunludur. Bunu sa¤lamak amac›yla, bir hukuk devletinde hem idari hem de yarg›sal mekanizmalar öngörülmüﬂtür. Bir temel hak ve özgürlük ihlali, anayasa yarg›s›, idari yarg› ya da adli yarg› arac›l›¤›yla ortadan kald›r›labilir. ‹ﬂte bireysel baﬂvuru yolu, tüm bu mekanizmalar›n ihlali ortadan kald›rmad›¤› durumlarda kullan›labilecek ola¤anüstü bir baﬂvuru yoludur.
Bu baﬂvuru yolunu ifade etmek için genellikle “anayasa ﬂikâyeti” veya “bireysel
baﬂvuru yolu” terimlerinin kullan›ld›¤› görülmektedir. Baz› yazarlar, bir tak›m hakl› gerekçelerle bireysel baﬂvuru yerine anayasa ﬂikâyeti terimini kullanmaktad›rlar.4 Ancak,
1982 Anayasas› ve 6216 say›l› Kanun’da bireysel baﬂvuru terimi kullan›ld›¤›ndan, bu çal›ﬂmada, yasal tabir esas al›narak ‘bireysel baﬂvuru’ ya da ‘bireysel baﬂvuru yolu’ terimi
tercih edilecektir.
Anayasa mahkemesine bireysel baﬂvuru yolu ile ilgili Bat› demokrasilerindeki uygulamaya yak›ndan bak›ld›¤›nda, bu yolu öngören birçok Avrupa ülkesi ve Latin Amerika ülkesi bulunsa da, bu konudaki en önemli tecrübeye sahip ülkenin Almanya oldu¤u görülmektedir. Bireysel baﬂvuru yolu, Bat› Avrupa’da Almanya, Avusturya, ‹sviçre, Belçika ve
‹spanya’da; Do¤u Avrupa’da Rusya, Macaristan, H›rvatistan, Slovenya, Çek Cumhuriyeti
ve Slovak Cumhuriyeti’nde; ayr›ca Meksika, Arjantin, Brezilya ve Kolombiya gibi Latin
Amerika ülkelerinde ve Uzak Do¤u’da ise Kore’de kabul edilmiﬂ ve uygulanmaktad›r.5
Avrupa ülkelerindeki bireysel baﬂvuru yolunun, genellikle Almanya ve Avusturya uygula3. K›l›nç, Bahad›r; “Karﬂ›laﬂt›rmal› Anayasa Yarg›s›nda Bireysel Baﬂvuru (Anayasa ﬁikâyeti) Kurumu
ve Türkiye Aç›s›ndan Uygulanabilirli¤i”, Anayasa Yarg›s› 25, Anayasa Mahkemesi Yay›nlar›, Ankara, 2008, s.23.
4. Göztepe, Ece; “Türkiye’de Anayasa Mahkemesine Bireysel Baﬂvuru Hakk›n›n (Anayasa ﬁikâyeti)
6216 Say›l› Kanun Kapsam›nda De¤erlendirilmesi”, Türkiye Barolar Birli¤i Dergisi, Say›:95 (2011),
s.14 ve K›l›nç (2008), s.21-22.
5. Genel olarak bireysel baﬂvuru yolunun bu ülkelerdeki uygulamas› için bkz: Göztepe (1998), s.28-40.
Almanya, Avusturya, ‹spanya, Meksika ve Güney Kore’de bireysel baﬂvuru yoluna iliﬂkin uygulamalar› o ülkelerin Anayasa Mahkemesi üyelerinin anlatt›¤› bir Sempozyum metni için bkz: Anayasa Yarg›s› 26, Anayasa Mahkemesi Yay›nlar›, Ankara, 2009. Ayr›ca, ‹spanya’da bireysel baﬂvuru yoluyla ilgili Türkçe bir kaynak için bkz: Selin Esen Arnwine, “‹spanya’da Bireysel Baﬂvuru Yolu”, Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.52, Say›:4 (2003), s.250-271.
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mas›ndan etkilendi¤ini söylemek mümkündür. Latin Amerika ülkeleri içerisinde bu konuda en eski uygulamaya sahip ülke Meksika’d›r. ‹lk defa 1857 y›l›nda “amparo” ad›yla kabul edilen bu baﬂvuru yolu, di¤er Latin Amerika ülkelerini ve ‹spanya’y› da etkilemiﬂtir.
Ülkemizdeki anayasal ve yasal düzenlemeyi belirledi¤i gibi, uygulamay› da etkileyece¤i anlaﬂ›lan Almanya’daki anayasa ﬂikayeti yolu uzunca bir süredir baﬂar›yla uygulanmaktad›r. 1849 tarihli hiç yürürlü¤e girmemiﬂ olan Frankfurt Reich Anayasas›, Alman
vatandaﬂlar›na, anayasal haklar›n›n ihlali gerekçesiyle Yüksek Mahkemeye baﬂvuru imkân› tan›maktayd›. 1949 tarihli Bonn Anayasas› haz›rlan›rken de, anayasa ﬂikayeti yolunun Anayasa’da yer almas› önerilmiﬂ ancak kabul edilmemiﬂtir. Bunun üzerine, Anayasa’n›n kabulünden sonra Sosyal Demokrat Parti’nin giriﬂimiyle ilk defa 1951 tarihli Anayasa Mahkemesi Kanunu’nda anayasa ﬂikayeti yolu düzenlenmiﬂ ve süreç içerisinde kurumun uygulamas›nda görülen baﬂar› ve etki üzerine, bu baﬂvuru yolu 1969 y›l›nda Federal Alman Anayasas›na al›nm›ﬂt›r.6
Federal Alman Anayasas›n›n 93. maddesinin 1. f›kras›n›n 4a bendi, temel haklar›ndan birinin ya da temel hak benzeri bir hakk›n›n kamu gücü taraf›ndan ihlal edildi¤i kanaatinde olan herkesin, anayasa ﬂikâyeti yoluyla Federal Anayasa Mahkemesine baﬂvurabilece¤ini hükme ba¤lamaktad›r. Buna göre, vatandaﬂ olsun ya da olmas›n herkes Federal Anayasa Mahkemesine baﬂvurma hakk›na sahiptir.7 Baﬂvuru hakk›, Anayasa’n›n
ilk 19 maddesinde say›lan temel haklardan ve hak arama özgürlü¤ü olarak nitelendirilebilecek 101 ve 103. maddelerde yer alan adil yarg›lanma ve ceza sorumlulu¤una iliﬂkin
haklardan birinin ihlali iddias›yla kullan›labilir. Bu maddeler incelendi¤inde, genel olarak baﬂvuru hakk›n›n, negatif statü haklar› ile s›n›rl› oldu¤unu ve pozitif statü haklar›n›n
d›ﬂar›da b›rak›ld›¤›n› söylemek mümkündür.
Ayr›ca kendisine ait bir hakk› baﬂvuru an›nda ihlal edilen kiﬂi, bu yolu kullanabilecektir. Baﬂka bir ifadeyle, hak sahibi olmak ve baﬂvuru an›nda mevcut bir ihlalin olmas› anayasa ﬂikâyeti hakk›n› kullanabilmenin koﬂullar›ndand›r.
ﬁikâyetin konusu, kamu gücü taraf›ndan yap›lan her türlü temel hak ihlalidir. Burada kastedilen kamu gücü, bütün devlet organlar›n› yani yasama, yürütme ve yarg› organlar›n› içermektedir. Baﬂvurunun konusu, yasama organ›n›n ç›kard›¤› kanunlar ya da
di¤er iﬂlemleri olabilece¤i gibi, idarenin bireysel ya da düzenleyici iﬂlemleri ve yarg› or6. Mellinghof, Rudolf; “Federal Almanya Cumhuriyetinde Anayasa ﬁikâyeti”, Anayasa Yarg›s› 26, Anayasa Mahkemesi Yay›nlar›, Ankara, 2009, s.31.
7. Yabanc›lar da bu yolla Anayasa Mahkemesine baﬂvurabilirler. Ancak Alman Anayasas›nda toplant›,
dernek kurma, yerleﬂme ve seyahat ile meslek hürriyetleri sadece Alman vatandaﬂlar›na tan›nm›ﬂ olup,
bu özgürlükler, yabanc›lar için baﬂvuru kapsam› d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur.
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ganlar›n›n kararlar› da olabilir. Dolay›s›yla, anayasa ﬂikâyetinin konusu, Alman devlet
organlar›n›n her türlü iﬂlemleridir, denilebilir. Baﬂvuru hakk›n›n konusunun bu denli geniﬂ olmas›, baﬂvuru hakk›n›n kapsam›n›n, Anayasa’ya her türlü ayk›r›l›¤› içermeyip, temel hak ihlalleriyle s›n›rl› olmas›na ra¤men, Anayasa Mahkemesine geniﬂ bir denetim
imkân› sa¤lamaktad›r.
Ayr›ca Alman Anayasas›n›n 2. maddesinin 1. f›kras›nda, kiﬂili¤ini geliﬂtirme hakk› çerçevesinde yer alan genel eylem özgürlü¤ü, Federal Anayasa Mahkemesinin denetiminin kapsam›n› geniﬂletmekte ve neredeyse Anayasa’n›n tümünü göz önüne almay› gerektirmektedir. Federal Anayasa Mahkemesi, kiﬂili¤i geliﬂtirme hakk›n› geniﬂ yorumlamakta, insan eyleminin her türünü içerisine ald›¤›n› belirtmekte ve bu hakk› s›n›rlayacak
bir normun, hem ﬂekil hem de esas bak›m›ndan Anayasa’ya uygun olmas› ﬂart›n› aramaktad›r. Baﬂka bir ifadeyle, Federal Anayasa Mahkemesi bir yasan›n Anayasa’ya ayk›r› olmas› halinde, o yasaya dayanan iﬂlemin her halükarda genel eylem özgürlü¤ünü ihlal etti¤ini kabul etmektedir. Sonuç olarak, Federal Anayasa Mahkemesinin geliﬂtirdi¤i bu içtihatla, Anayasa’ya her türlü ayk›r›l›k, genel eylem özgürlü¤ünün ihlali kabul edilerek
anayasa ﬂikâyeti yoluyla denetim kapsam›na al›nmaktad›r.8
Almanya’da anayasa ﬂikâyeti yoluna baﬂvurabilmenin birtak›m usul koﬂullar› da bulunmaktad›r. ﬁikâyet sahibinin genel ve özel dava ehliyetine sahip olmas› ve bir temel hakk›n›n kamu gücü taraf›ndan ihlal edildi¤ini ortaya koymas› gereklidir. Bir mahkeme karar›
ya da idari iﬂleme karﬂ› baﬂvuru süresi bir ay olarak belirlenmiﬂtir. Ayr›ca idari iﬂlem ve eylemlere karﬂ› yap›lacak baﬂvurularda yarg› yollar›n›n tüketilmiﬂ olmas› da gereklidir.
Öngörülen koﬂullar› taﬂ›mayan baﬂvurular› elemek ve Anayasa Mahkemesinin hak
ihlallerini önleme görevini etkin bir ﬂekilde yerine getirebilmesini sa¤lamak amac›yla ilk
inceleme usulü öngörülmüﬂtür. Üç Anayasa Mahkemesi üyesinden oluﬂan bir daire taraf›ndan yap›lan ilk incelemede, baﬂvurunun anayasa hukuku aç›s›ndan ilkesel önem taﬂ›mas› veya bir temel hakk›n kullan›m›na iliﬂkin olmas› durumunda baﬂvuru kabul edilir.9
Yan› s›ra, davan›n reddi halinde ﬂikâyet sahibi taraf›ndan telafisi mümkün olmayan bir
a¤›r zarar do¤mas› ihtimali varsa da baﬂvuru kabul edilir. Bu koﬂullar› taﬂ›mayan baﬂvurular reddedilir. Bu ret kararlar›na karﬂ› itiraz mümkün de¤ildir. ‹lk inceleme yolu sayesinde, Alman Anayasa Mahkemesinin iﬂ yükü önemli oranda azalmaktad›r. Yap›lan baﬂvurular›n ancak % 1’i bu aﬂamay› geçebilmektedir.10
8. Mellinghof (2009), s.31.
9. Sa¤lam, Faz›l; “Anayasa ﬁikâyeti ile ‹lgili Sorunlar ve Çözüm Olanaklar›”, Anayasa Yarg›s› ‹ncelemeleri, Anayasa Mahkemesi Yay›nlar›, Ankara, 2006, s.86.
10. Hassemer, Winfried; “Anayasa ﬁikâyeti ve Buna ‹liﬂkin Sorunlar (Almanya’da Temel Hak ﬁikâyeti
Hakk›nda Rapor)”, Anayasa Yarg›s› 21, Anayasa Mahkemesi Yay›nlar›, Ankara, 2004, s.167.
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Sonuç olarak, anayasa ﬂikâyeti, Alman hukuk sisteminin ve anayasa yarg›s›n›n ayr›lmaz bir parças› haline gelmiﬂtir. Bu baﬂvuru yolunun, bir sonraki baﬂl›kta bahsedilecek
olan son derece önemli birçok iﬂlevi yerine getirdi¤i ve demokratik hukuk devleti olman›n bir gere¤i oldu¤u kabul edilmektedir. Bireylere Anayasa Mahkemesine baﬂvuru imkân› sa¤layan di¤er ülkelerde de sistemin temel iﬂleyiﬂ esaslar› buna benzerdir. Elbette
ülkeler aras›nda, hukuk ve yarg› sisteminden kaynaklanan birtak›m usul ve uygulama
farkl›l›klar› bulunmaktad›r. Ancak bu farkl›l›klar› karﬂ›laﬂt›rmal› olarak ele almak bu çal›ﬂman›n hacmini aﬂaca¤› için ve bir baﬂka çal›ﬂman›n konusu oldu¤undan, burada de¤inilmeden di¤er baﬂl›¤a geçilecektir.

BEKLENT‹LER
B‹REYSEL BAﬁVURU YOLUNUN ‹ﬁLEVLER‹
Birçok ülkede uzun y›llard›r uygulanmakta olan bireysel baﬂvuru yolunun önemli
baz› iﬂlevleri yerine getirdi¤i kan›tlanm›ﬂt›r. Her ﬂeyden önce, yukar›da da belirtildi¤i gibi, bu yöntem, iptal davas› ya da itiraz yolu gibi anayasa mahkemesine di¤er baﬂvuru yollar›ndan ayr› olarak, do¤rudan temel hak ve özgürlüklerin sahibi olan bireylerin baﬂvurabilecekleri ve esas amac› anayasal düzeni de¤il, bizzat temek hak ve özgürlükleri korumak olan bir mekanizmad›r. Yani nihai hedefi temel hak ve özgürlükleri korumak olan
bir baﬂvuru yolu oluﬂturulmuﬂ olmaktad›r.
Bireysel baﬂvuru yolunun uygulamalar›na ve özellikle örnek uygulama olan Almanya’ya daha yak›ndan bak›ld›¤›nda, bu mekanizman›n önemi daha iyi anlaﬂ›labilecektir.
Almanya’da “anayasa ﬂikâyeti” ad› alt›nda 1951 y›l›ndan beri uygulanmakta olan Federal
Anayasa Mahkemesine bireysel baﬂvuru yoluna, bu tarihten beri 170 binin üzerinde baﬂvuru yap›lm›ﬂt›r. Bu say›, Federal Anayasa Mahkemesine yap›lan tüm baﬂvurular›n %
96’s›n› oluﬂturmaktad›r. Bu önemli bir oran olmakla birlikte, anayasa ﬂikâyeti yoluyla yap›lan bu baﬂvurularda baﬂar› oran› % 2,5’tir.11 Bu oran düﬂük gibi görünse de, Alman Federal Anayasa Mahkemesinin bu baﬂvurular üzerine verdi¤i kararlar›n ço¤u, toplumsal politika aç›s›ndan bütün toplum için önem taﬂ›yan temel sorunlara iliﬂkindir. Federal Anayasa Mahkemesinin kürtaj, vicdani red, nüfus say›m›, ortam dinleme, kamu okullar›nda türban tak›lmas›, yüksek ö¤retime giriﬂ sistemi, sigara yasa¤›, Avrupa Birli¤i tutuklama emri, nükleer enerji, iﬂçilerin yönetime kat›lmas›, asgari geçim standard› ya da eﬂcinsel evli11. Mellinghof (2009), s.32.
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lik gibi konularda verdi¤i kararlarda oldu¤u gibi, Almanya’da sosyal politikalar aç›s›ndan
çok tart›ﬂmal› konular›n neredeyse tamam› anayasa ﬂikâyeti yoluyla Federal Anayasa
Mahkemesine taﬂ›nm›ﬂ ve Federal Anayasa Mahkemesince karara ba¤lanm›ﬂt›r.12
Bireysel baﬂvuru yolunun öneminin daha iyi anlaﬂ›lmas› için, Alman Federal Anayasa Mahkemesinin yak›n tarihte vermiﬂ oldu¤u ve Avrupa hukuk dünyas›nda büyük
yank› uyand›ran bir karar›na de¤inmek yerinde olacakt›r. 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleﬂik Devletleri’nde yolcu uçaklar› kullan›lmak suretiyle yap›lan ve yaklaﬂ›k üç
bin kiﬂinin ölümüyle sonuçlanan sald›r›lar ve benzeri tehditlerin Avrupa için de ortaya
ç›kmas› sonucu, Alman Hava Güvenli¤i Kanunu’nun 14. maddesi de¤iﬂtirilmiﬂtir. Buna
göre, sivil uçaklar›n bu tür sald›r›larda kullan›lmas› durumunda, Alman ordusuna Federal Savunma Bakan› ya da vekilinin emriyle bu uça¤› düﬂürme yetkisi verilmiﬂti. Bu yasaya karﬂ› üç Alman vatandaﬂ›, bir suçun ma¤duru olan insanlar›n kas›tl› bir biçimde öldürülmesi konusunda devlete yetki verildi¤i için, Alman Anayasas›nda korunan insan
onuru ve devletin sayg› yükümlülü¤ünün (m.1/I), yaﬂam hakk› ve vücut bütünlü¤ünün
(m.2/II) ve son olarak da temel haklar›n özüne dokunma yasa¤›n›n (m.19/II) ihlal edildi¤i iddias›yla anayasa ﬂikâyeti yoluyla Federal Anayasa Mahkemesine baﬂvurmuﬂlard›r.
Mahkeme, söz konusu düzenlemenin davac›lar için kiﬂisel, güncel ve dolays›z bir etkisi
oldu¤unu belirtmiﬂ ve tümden Anayasa’ya ayk›r› oldu¤una karar vermiﬂtir. Bu karar, temel hak ve özgürlüklerin korunmas› alan›nda, bireysel baﬂvuru yolunun nas›l iﬂlevlere
sahip oldu¤u konusunda yeterince fikir veren çarp›c› bir örnektir.13
Farkl› aç›lardan de¤erlendirildi¤inde, bireysel baﬂvuru yolunun birçok iﬂlevi oldu¤u görülmektedir.14 Bunlardan birincisi, temel hak ve özgürlükleri anayasa yarg›s› yoluyla koruyup geliﬂtirmektir. Anayasal düzenin bir bütün olarak korunmas›n› amaçlayan
di¤er baﬂvuru yollar›ndan farkl› olarak bireysel baﬂvuru yolu, özel olarak insan haklar›n›
korumaya yöneliktir. Temel hak ve özgürlükleri korumak, di¤er baﬂvuru yollar›n›n muhtemel ve dolayl› bir sonucu iken, bireysel baﬂvuru yolunun do¤rudan amac›d›r. Böylece
devlet temel hak ve özgürlükleri bireysel baﬂvurularla da koruyarak, her türlü hak ihlalinin takipçisi olaca¤›n› göstermektedir.
Bireysel baﬂvuru yolunun ikinci iﬂlevi, temel hak ve özgürlüklerin kiﬂiler taraf›ndan
dolays›z kullan›m›n› sa¤lamakt›r. Temel hak ve özgürlüklerin korunmas› konusunda vatan12. Mellinghof (2009), s.31.
13. Göztepe (2011), s.18-19.
14. Bireysel baﬂvuru yolunun iﬂlevleri için bkz: Gören, Zafer; “Anayasa ﬁikâyeti: Külfetsiz, Masrafs›z ve
Sonuçsuz”, Prof.Dr. Ergun Özbudun’a Arma¤an, Cilt-II, Yetkin Yay›nlar›, Ankara, 2008, s.321-325;
K›l›nç (2008), s.26-28; Mellinghof (2009), s.31 ve Göztepe (1998), s.16-26.
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daﬂlar do¤rudan baﬂvurabilecekleri bir mekanizmaya sahip olmaktad›rlar. Böylece vatandaﬂlarda anayasal hak sahibi olma ve demokrasi bilinci geliﬂmektedir. Bir baﬂka ifadeyle,
bireyler, demokratik anayasal düzenin bir öznesi olarak devletten hak talep etme imkân›na
ve bilincine sahip olmaktad›rlar. Ayr›ca bu baﬂvuru imkân› sayesinde vatandaﬂlar, anayasadaki temel hak ve özgürlüklerin kâ¤›t üzerinde kalm›ﬂ içi boﬂ hukuk kurallar› olmad›¤›n›, bireysel baﬂvuru yolu ile bizzat görmekte, hukuk ve adalete olan güvenleri artmaktad›r.
Üçüncü iﬂlevi ise, bu yöntemle, temel hak ve özgürlükler konusunda anayasaya uygun yorum yayg›nlaﬂmakta ve anayasa mahkemelerinin gücü ve etkisi sayesinde bu konuda yarg›da bütünlük oluﬂturulabilmektedir. Bireysel baﬂvuru yolu, özelde yasa koyucuya genel olarak ise tüm kamu gücünü kullananlara, temel haklar›n yorumu, uygulanmas› ve somutlaﬂt›r›lmas›nda yol göstermektedir.15 Böylece anayasada güvence alt›na
al›nm›ﬂ temel haklar, tüm ülkede ayn› ﬂekilde yorumlan›p anlaﬂ›lacak ve uygulamada bir
bütünlük ve tutarl›l›k sa¤lanacakt›r. Verdikleri tüm kararlar›n bireysel baﬂvuru konusu
olabilece¤ini bilen mahkemeler, temel haklar konusunda daha dikkatli ve hassas davranmak durumunda kalacaklard›r. Sonuçta, anayasa mahkemeleri bütün bir hukuk ve yarg›
sistemine temel hak ve özgürlükleri koruma amaçl› olarak rengini verecektir.
Baﬂka bir aç›dan, bireysel baﬂvuru yolunun objektif ve sübjektif olmak üzere iki tür
iﬂlevi oldu¤u; sübjektif iﬂlevin bireyin temel hak ve özgürlüklerinin anayasa yarg›s› yoluyla korunmas›, objektif iﬂlevin ise hukuk düzeninin korunmas› ve anayasa yarg›s› içtihatlar›n›n geliﬂtirilmesi oldu¤u söylenebilir.16 Evrensel uygulaman›n ortaya ç›kard›¤›
tüm bu iﬂlevlerin, temel hak ve özgürlüklerin korunmas› ve geliﬂtirilmesi aç›s›ndan önemi, göz ard› edilemeyecek kadar büyüktür.
Son olarak ﬂunu da belirtmek gerekir ki; Avrupa Konseyi, Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesinin devaml› artan ve üstesinden gelmekte zorland›¤› iﬂ yükünü hafifletebilmek amac›yla üye devletlere etkili iç hukuk baﬂvuru yollar›n› tavsiye etmektedir.17 Ayn›
ﬂekilde, Venedik Komisyonu da 17-18 Aral›k 2010 tarihli “Anayasa Yarg›s›na Bireysel
Eriﬂim Çal›ﬂmas›” baﬂl›kl› raporunda, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin iﬂ yükünün
azalt›lmas› amac›yla ulusal düzeyde iç hukuk yollar›n›n oluﬂturulmas›n› önermektedir.18
15. Göztepe (1998), s.20.
16. K›l›nç (2008), s.26.
17. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 2004 (6) say›l› Tavsiye Karar› ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Interlaken Bildirisi olarak isimlendirilen, 18-19 ﬁubat 2010 tarihinde Interlaken’de toplanan
Yüksek Düzeyli Konferans Bildirisi. Bildiri metni için bkz: http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/
downloads/edazen/topics/europa/euroc.Par.0133.File.tmp/final_en.pdf (Eriﬂim tarihi: 24.12.2011).
18. Venedik Komisyonu Anayasa Yarg›s›na Bireysel Eriﬂim Çal›ﬂmas›, s.24-27. http://www.venice.coe.
int/docs/2010/CDL-AD%282010%29039rev-e.pdf (Eriﬂim tarihi: 23.12.2011)
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Görüldü¤ü üzere, insan haklar›n›n korunmas› ve geliﬂtirilmesi konusunda hassasiyeti
olan uluslararas› kuruluﬂlar da anayasa mahkemesine bireysel baﬂvuru yolunun yararl›
olaca¤›n› belirtmektedirler.
TÜRK‹YE’DE B‹REYSEL BAﬁVURU YOLUNUN GET‹R‹LMES‹N‹N AMACI
Türkiye’de uzun bir zamand›r bireylere Anayasa Mahkemesine do¤rudan baﬂvuru
yolunun tan›nmas› yolunda öneriler getirilmiﬂtir.19 Bu konu, özellikle Anayasa Mahkemesinin yeniden yap›land›r›lmas›na iliﬂkin 2004 y›l›nda kendi haz›rlad›¤› ve hükümete sundu¤u taslakta20 bireysel baﬂvuru yolunun önerilmesiyle daha fazla tart›ﬂ›l›r olmuﬂtur. Bu
taslak öncesinde çok görünür olmasa da, Anayasa Mahkemesinin tasla¤› üzerinde yürütülen tart›ﬂmalarda görülmüﬂtür ki, Anayasa Mahkemesinin talebi yan›nda Anayasa Hukuku ö¤retisinde de Türkiye’de bireysel baﬂvuru yolunun benimsenmesinin temel hak ve özgürlüklerin korunmas› aç›s›ndan olumlu olaca¤›na dair geniﬂ bir oydaﬂma mevcuttu.21
Bireylere Anayasa Mahkemesine baﬂvuru yolunun aç›lmas› konusundaki en önemli muhalefet ise; bu kurum dolay›s›yla kendileri ile Anayasa Mahkemesi aras›nda ve Anayasa Mahkemesi lehine bir hiyerarﬂi oluﬂaca¤› ve yüksek mahkemeler aras›ndaki eﬂitli¤in ortadan kalkaca¤› yönünde itirazlar› olan di¤er yüksek mahkemelerden gelmiﬂtir.22
Özellikle Yarg›tay ve Dan›ﬂtay baﬂkanlar›n›n seslendirdi¤i itirazlar ve bunlara yönelik
eleﬂtiriler, ilerideki bölümlerde daha ayr›nt›l› olarak ele al›nacakt›r.
19. Bireysel baﬂvuru konusunda haz›rlanm›ﬂ kapsaml› bir öneri için bkz: Sa¤lam, Musa; “Bireylerin Anayasa Mahkemesine Baﬂvurusu (Bir Reform Önerisi)”, Türkiye Barolar Birli¤i Dergisi, Say›:60 (2005),
s.139-168. Bireysel Baﬂvuru kurumunun Türkiye’de uygulanabilirli¤ine iliﬂkin bir tart›ﬂma için bkz:
K›l›nç (2008), s.19-59. Ayr›ca Anayasa Mahkemesinin önerisi üzerine bu konu Anayasa Mahkemesinin her y›l düzenledi¤i sempozyumlarda da akademisyen ve uygulamac›lar taraf›ndan tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu
tart›ﬂmalar için bkz: Anayasa Yarg›s› 21, Anayasa Mahkemesi Yay›nlar›, Ankara, 2004. Ayr›ca, bu
sempozyumlardan 2009 y›l›nda yap›lan›n da konusu, Anayasa Mahkemesine bireysel baﬂvurudur. Bu
toplant›da, Venedik Komisyonu temsilcisi Komisyon’un konuyla ilgili yaklaﬂ›mlar›n›; Almanya,
Avusturya, ‹spanya, Meksika ve Güney Kore’den gelen temsilciler ise, kendi ülkelerindeki bireysel
baﬂvuru yoluna iliﬂkin uygulamalar› anlatm›ﬂ ve tart›ﬂm›ﬂlard›r. Bkz: Anayasa Yarg›s› 26, Anayasa
Mahkemesi Yay›nlar›, Ankara, 2009.
20. Anayasa Mahkemesinin kendi kuruluﬂu, görev ve yetkilerine iliﬂkin olarak, haz›rlad›¤› öneri için bkz:
Anayasa Mahkemesi Baﬂkan› Mustafa Bumin’in Anayasa Mahkemesinin 42. Kuruluﬂ Y›ldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyum’un Aç›l›ﬂ Konuﬂmas›, Anayasa Yarg›s› 21, Anayasa Mahkemesi Yay›nlar›, Ankara, 2004, s.22-24.
21. Bireysel baﬂvuru yolunun Türkiye’de beklenen fayday› sa¤lamayaca¤› ve çeﬂitli sebeplerle gereksiz
oldu¤una iliﬂkin eleﬂtiriler ileri süren nadir anayasa hukukçular›ndan birisi olan Serap Yaz›c›’n›n bu
konudaki görüﬂleri için bkz: Yaz›c›, Serap; Yeni Bir Anayasa Haz›rl›¤› ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleﬂmesine, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, ‹stanbul, 2011, s.139-148.
22. Sa¤lam, Faz›l; “Anayasa ﬁikâyeti ile ‹lgili Sorunlar ve Çözüm Olanaklar›?, Anayasa Yarg›s› ‹ncelemeleri, Anayasa Mahkemesi Yay›nlar›, Ankara, 2006, s.76.
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Son olarak, bütün bu taleplerin ve tart›ﬂmalar›n yan›nda, anayasa tart›ﬂmalar›na,
haz›rlad›klar› anayasa önerileri ile kat›lan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i23 ile Türkiye Barolar Birli¤i24 gibi baz› kurumlar›n anayasa önerilerinde de Anayasa Mahkemesine
bireysel baﬂvuru yolu tan›nmaktad›r. TOBB 2000 Anayasa Önerisi, 146 ve 152/a maddelerinde bireysel baﬂvuru yoluna yer vermiﬂtir. Önerinin 152/a maddesine göre;
Herkes, kanun yollar›n›n tüketilmiﬂ olmas› ﬂart›yla, kamu gücü taraf›ndan, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin kapsam›ndaki anayasal hak ve özgürlüklerden birinin ihlal edildi¤i iddias›yla Anayasa Mahkemesine Anayasa ﬁikâyetinde bulunabilir. Ancak, ﬂikâyetçi aç›s›ndan sonradan düzeltilemeyecek a¤›r sak›ncalar›n ortaya ç›kacak olmas› ya da Anayasa ﬂikâyetinin önemli bir anayasal
soruna ›ﬂ›k tutacak olmas› hallerinde, mahkeme hukuk yollar›n›n tüketilmesini aramayabilir.
Anayasa ﬂikâyetlerinin ön incelemesi, davan›n kabulü, karar konusu olmas› ve kararlar›n sonuçlar›na iliﬂkin hususlar kanunla düzenlenir.

Türkiye Barolar Birli¤inin 2001 Anayasa Önerisinin 165. maddesinin ilk f›kras› ile
2007 Anayasa Önerisinin 166. maddesinin ilk f›kras›, TOBB 2000 Anayasa Önerisinin
neredeyse birebir ayn›s›d›r. Sadece, TBB önerilerinde usule iliﬂkin çeﬂitli ayr›nt›lara yer
verildi¤i görülmektedir.
Nihayet tüm bu tart›ﬂmalar ve önerilerle birlikte, 12 Eylül 2010 tarihinde referandumla kabul edilen 5982 say›l› Anayasa De¤iﬂikli¤i Hakk›nda Kanun ile Anayasa Mahkemesinin yeniden yap›land›r›lmas› konusunda getirilen birçok yenili¤in yan›nda, bireylere de do¤rudan Anayasa Mahkemesine baﬂvuru imkân› tan›nm›ﬂt›r. Anayasa’n›n 148.
maddesine göre;
Herkes, Anayasada güvence alt›na al›nm›ﬂ temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleﬂmesi kapsam›ndaki herhangi birinin kamu gücü taraf›ndan ihlal edildi¤i iddias›yla Anayasa
Mahkemesine baﬂvurabilir. Baﬂvuruda bulunabilmek için ola¤an kanun yollar›n›n tüketilmiﬂ olmas› ﬂartt›r.

Anayasa de¤iﬂiklik teklifinin gerekçesinde,25Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine
Türkiye aleyhine her y›l binlerce baﬂvuru yap›ld›¤› ve bu yeni kurumla, bu baﬂvurular›n
iç hukuk yollar›nda çözülmesinin amaçland›¤› belirtilmiﬂtir. Ayr›ca gerekçenin devam›n23. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, Anayasa 2000, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Yay›n›, Ankara, 2000, s.105.
24. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, Türkiye Barolar Birli¤i Yay›n›, Ankara, 2001, s.96 ve Türkiye
Cumhuriyeti Anayasa Önerisi: Geliﬂtirilmiﬂ Gerekçeli Yeni Metin, Türkiye Barolar Birli¤i Yay›n›, Ankara, 2007, s.289.
25. 7/11/1982 Tarih ve 2709 Say›l› Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n Baz› Maddelerinde De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonu Raporu, TBMM 23. Dönem, Yasama Y›l›: 4,
S. Say›s›: 497, s.18-19. TBMM Resmi ‹nternet Sitesi, http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/
yil01/ss497.pdf (Eriﬂim tarihi: 26.12.2011).
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da, birçok Bat› demokrasisinde bireysel baﬂvuru yolunun anayasa yarg›s›n›n ayr›lmaz bir
parças› oldu¤u ya da benzer mekanizmalar›n mevcut oldu¤u, bu yöntemin bireylerin sahip olduklar› temel hak ve özgürlüklerin daha iyi korunmas›n› sa¤layaca¤› ve devlet organlar›n› Anayasa ve kanunlara uygun davranmaya zorlayaca¤› belirtilmiﬂtir. Bununla
birlikte, bireysel baﬂvuru yolunun as›l amac›n›n, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine
baﬂvurudan önce bir iç hukuk yolu oluﬂturarak bu baﬂvurular›n say›s›n› azaltmak oldu¤u
söylenebilir. Nitekim bu yolla baﬂvuru konusu olabilecek haklar, Anayasa’da güvence alt›na al›nm›ﬂ tüm haklar de¤il, “Anayasada güvence alt›na al›nm›ﬂ temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi kapsam›ndaki herhangi birisidir.” Gerekçe
ve bu düzenleme bir arada de¤erlendirildi¤inde, bireysel baﬂvuru yoluyla Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi mekanizmas› aras›nda bir do¤rudan paralellik bulundu¤unu söylemek zor olmasa gerektir.26
Anayasal ve yasal düzenlemelerin gerekçelerinin yan›nda, Anayasa Mahkemesine
bireysel baﬂvuruya iliﬂkin kurumlar›n ve hukukçular›n önceki önerilerinin ve bu yönde
yürütülen tart›ﬂmalar›n da en önemli gerekçelerinden birisinin, Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesine Türkiye’den giden dava say›s›n› azaltmak oldu¤unu söylemek mümkündür. Anayasa Mahkemesinin 2004 y›l›nda kendi kuruluﬂuna iliﬂkin haz›rlad›¤› taslakta
bireysel baﬂvuru yolunu öngörmesinin sebeplerinden birisi olarak bu gerekçe belirtilmektedir.27 Ayr›ca bireysel baﬂvuru yolunu öneren yazarlar›n ço¤unlu¤unun da, bu do¤rultudaki görüﬂlerini desteklemek için ileri sürdükleri gerekçelerden birisi hep bu olmuﬂtur.28 Örne¤in Bahad›r K›l›nç, bireysel baﬂvuru yolunun, ülke aleyhine Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi önünde yap›lan baﬂvurular› azaltaca¤›n› belirttikten sonra, örnek olarak ‹ngiltere ve Almanya aras›nda karﬂ›laﬂt›rma yapmaktad›r. ‹ngiltere’de demokrasi, parlamento ve yarg› gibi kurumlar›n Federal Almanya’dan çok daha eski ol26. Göztepe, bireysel baﬂvuru yoluyla Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine baﬂvuru sürecinde Anayasa
Mahkemesini bir iç hukuk filtresi haline getirmenin amaçland›¤›n› ve bireysel baﬂvuru hakk›n›n kapsam› ile Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi mekanizmas› aras›nda organik bir ba¤ bulundu¤unu belirtmektedir. Göztepe (2011), s.15. Benzer bir vurgu için bkz: Venedik Komisyonu Anayasa Yarg›s›na
Bireysel Eriﬂim Çal›ﬂmas›, s.25, paragraf 85. http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD%282010
%29039rev-e.pdf (Eriﬂim tarihi: 23.12.2011)
27. Anayasa Mahkemesinin önerisi ve gerekçesi için bkz: Anayasa Mahkemesinin o tarihteki Baﬂkanvekili Haﬂim K›l›ç’›n Anayasa Mahkemesinin 42. Kuruluﬂ Y›ldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyum’da sundu¤u rapor: K›l›ç, Haﬂim; “Türk Anayasa Mahkemesinin Yeniden Yap›land›r›lmas›na ‹liﬂkin Öneri (Türkiye Raporu)”, Anayasa Yarg›s› 21, Anayasa Mahkemesi Yay›nlar›, Ankara,
2004, s.92.
28. Sa¤lam (2005), s.146; Gören (2008), s.324-325. Sabuncu, Yavuz ve Selin Esen Arnwine; “Türkiye
‹çin Anayasa ﬁikâyeti Modeli - Türkiye’de Bireysel Baﬂvuru Yolu”, Anayasa Yarg›s› 21, Anayasa
Mahkemesi Yay›nlar›, Ankara, 2004, s.230.
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mas›na ra¤men, ülke nüfusuna oranla Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinde ‹ngiltere
aleyhine verilen ihlal kararlar›n›n Almanya aleyhine verilenlerden daha fazla oldu¤unu
belirtmektedir. Bunun nedeninin de, Almanya’da iyi iﬂleyen bir anayasa ﬂikâyeti kurumunun oldu¤u konusunda Alman hukukçular aras›nda bir görüﬂ birli¤i oldu¤unu söylemektedir.29
Sonuç olarak, gerek önceki öneriler ve tart›ﬂmalar gerekse Anayasa’da ve 6216 say›l› Kanun ile yap›lan düzenlemeler ve bunlar›n gerekçeleri, bireysel baﬂvuru yoluna hukuk sisteminde yer verilmesinin en önemli amac›n›n, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine yap›lan baﬂvurular› azaltmak oldu¤unu göstermektedir. Baﬂka bir ifadeyle, bu düzenlemelerle öncelikli olarak temel hak ve özgürlüklerin korunmas›na ve hak ihlallerinin
azalt›lmas›na yönelik yeni bir mekanizma ya da baﬂvuru yolu oluﬂturma iradesini gözlemlemek güçtür. Bu mekanizman›n, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine Türkiye’den giden
dava say›s›n› azaltaca¤›n› birçok hukukçu da belirtmektedir. Hatta Avrupa Komisyonu ve
Venedik Komisyonu sadece bu amaçla ülkelere bireysel baﬂvuru yolunu hukuk sistemlerine dâhil etmeleri tavsiyesinde bulunmaktad›rlar. Ancak bu önerilerdeki nihai amaç, temel hak ve özgürlüklerin korunmas› ya da en az›ndan hak ihlallerinin iç hukuk yollar›yla
önlenmesidir. Bu nihai amac›n bir sonucu olarak da, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine
gidecek dava say›s› azalacakt›r. Oysa ülkemizde yap›lan düzenlemede, bu nihai amac›n
ikinci planda kald›¤› ve as›l hedefin Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine yap›lan baﬂvurular› azaltmak oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Yap›lan anayasal ve yasal de¤iﬂikliklerdeki temel
gerekçenin Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine giden dava say›s›n› azaltmak olmas›,
Anayasa ve 6216 say›l› Kanun’da yer alan bireysel baﬂvuru mekanizmas›n›n uygulamas›na iliﬂkin düzenlemeleri etkiledi¤i gibi ileriye dönük birçok riski de bar›nd›rmaktad›r.

1982 ANAYASASI VE 6216 SAYILI KANUN’A GÖRE B‹REYSEL BAﬁVURU
Türkiye’nin 1990’l› y›llar›n sonlar›ndan beri yürütttü¤ü Avrupa Birli¤i uyum süreci ve bu süreçle birlikte ilerleyen anayasal ve yasal de¤iﬂiklikler, temel hak ve özgürlüklerin kapsam› ve güvenceleri konusunda birçok geliﬂmeye imkân tan›m›ﬂt›r. Birçok kiﬂi
ve kurum taraf›ndan önerilen Anayasa Mahkemesine bireysel baﬂvuru yolu da, insan
haklar› yolunda elde edilmeye çal›ﬂ›lan ilerlemeye katk› sa¤layabilecek yeni bir güvence
mekanizmas›d›r. Sonuçta, bu ve benzeri gerekçelerle 1961 Anayasas›n›n haz›rl›k aﬂama29. K›l›nç (2008), s.27-28.
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s›nda tart›ﬂ›lan ancak reddedilen,30 1982 Anayasas› haz›rl›¤› s›ras›nda ise hiç gündeme
gelmeyen bireysel baﬂvuru yolu, 2010 y›l› Anayasa de¤iﬂikli¤i ile hukuk sistemimize dâhil olmuﬂtur.
Bu süreçte en önemli muhalefet, di¤er yüksek mahkemelerden gelmiﬂtir. Yarg›tay
ve Dan›ﬂtay, bu yolla kararlar›n›n Anayasa Mahkemesi taraf›ndan denetlenece¤i ve bozulaca¤›, Anayasa Mahkemesinin kendilerinin üzerinde bir süper temyiz mahkemesine
dönüﬂece¤i endiﬂesiyle bireysel baﬂvuru yoluna ﬂiddetle karﬂ› ç›km›ﬂlard›r. Bu itiraz,
özellikle mahkemelerin kesinleﬂmiﬂ kararlar›na karﬂ› yap›lan baﬂvurular üzerine, Anayasa Mahkemesinin bireysel baﬂvuru s›ras›nda verece¤i kararlar›n bir üst mahkeme karar›
olarak de¤erlendirilmesinden kaynaklanmaktad›r. Oysa Faz›l Sa¤lam’›n da belirtti¤i gibi, tüm yüksek mahkemelerin Anayasa ile yetkili olduklar› alanlarda üstünlü¤ü korunmakta ve sadece Anayasa Mahkemesine temel hak ve özgürlüklerin korunmas› konusunda yetki ve sorumluluk verilmektedir. Bu bir alt-üst iliﬂkisi de¤il sadece bir iﬂbölümüdür.
Ayr›ca yüksek mahkeme temsilcilerinin itirazlar›ndaki mant›k do¤ru kabul edilirse, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi ile Türkiye’deki yüksek mahkemeler aras›nda da bir astüst iliﬂkisi oldu¤u iddia edilebilir. Oysa Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi kararlar›, yüksek mahkemelerimizin kararlar› üzerinde do¤rudan bir etki yapmad›¤› gibi, yarg›laman›n
yenilenmesi yolundaki kararlar da dolayl› etki yapmaktad›r. Baﬂka bir ifadeyle, Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi yüksek mahkemelerin üstünde yer almamaktad›r.31
Hemen belirtmek gerekir ki, Anayasa Mahkemesine bireysel baﬂvuru yolunun tan›nmas›n›n pozitif hukuk aç›s›ndan temelini, 1982 Anayasas›n›n 2. ve 5. maddeleri teﬂkil etmektedir.32 Anayasa’n›n 2. maddesi, Türkiye Cumhuriyetini “... insan haklar›na
sayg›l›... bir hukuk devleti” olarak tan›mlarken, 5. maddesi de devletin temel amaç ve görevlerinden birisi olarak “...kiﬂinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve
adalet ilkeleriyle ba¤daﬂmayacak surette s›n›rlayan siyasal, ekonomik, ve sosyal engelleri kald›rmaya, insan›n maddi ve manevi varl›¤›n›n geliﬂmesi için gerekli ﬂartlar› haz›rlamaya çal›ﬂmakt›r.” hükmünü getirmektedir. Temel hak ve özgürlükleri s›n›rlamaya yö30. Sa¤lam, Musa; Bireylerin Anayasa Mahkemesine Baﬂvurusu (Bir Reform Önerisi), Türkiye Barolar
Birli¤i Dergisi, Say›:60 (2005), s.140-144. Sa¤lam, 1961 Anayasas›n›n kabulünden sonra, 1962 y›l›nda Anayasa Mahkemesine yap›lan 141 baﬂvurudan 109’unun do¤rudan kiﬂilerce yap›ld›¤›n› belirterek,
o dönemde kiﬂilerin Anayasa Mahkemesine bireysel olarak baﬂvuru yapma konusundaki isteklili¤ine
de iﬂaret etmektedir.
31. Faz›l Sa¤lam’›n bu konudaki aç›klamalar› için bkz: Anayasa Mahkemesinin 42. Kuruluﬂ Y›ldönümü
Nedeniyle Düzenlenen Sempozyum’un “Türkiye için Anayasa ﬁikâyeti Modeli Tart›ﬂma Paneli” baﬂl›kl› k›sm›, Anayasa Yarg›s› 21, Anayasa Mahkemesi Yay›nlar›, Ankara, 2004, s.266-267.
32. Ayd›n, Öykü Didem; “Anayasa Mahkemesine Bireysel Baﬂvuru Yolu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XV, Y.2011, Sa:4, s.122.
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nelik en ciddi tehdit, kamu gücünden kaynakland›¤›na göre, bu özgürlükleri kamu gücüne karﬂ› korumak için baﬂvurulabilecek bir bireysel baﬂvuru yolunun oluﬂturulmas›, Anayasa’n›n 2. ve 5. maddelerinin do¤al sonucu olacakt›r.
Anayasa’n›n 148. maddesine 2010 y›l›nda eklenen üç, dört ve beﬂinci f›kralar, bireysel baﬂvurunun esaslar›n› düzenlemektedir. Bunlara göre;
Herkes, Anayasada güvence alt›na al›nm›ﬂ temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleﬂmesi kapsam›ndaki herhangi birinin kamu gücü taraf›ndan ihlal edildi¤i iddias›yla Anayasa
Mahkemesine baﬂvurabilir. Baﬂvuruda bulunabilmek için ola¤an kanun yollar›n›n tüketilmiﬂ olmas› ﬂartt›r.
Bireysel baﬂvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yap›lamaz.
Bireysel baﬂvuruya iliﬂkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

30 Mart 2011 tarihinde kabul edilen 6216 say›l› Anayasa Mahkemesinin Kuruluﬂu
ve Yarg›lama Esaslar› Hakk›nda Kanun’un 45-51. maddelerinde bireysel baﬂvuru yolunun esaslar› düzenlenmiﬂtir. Kanun’a göre genel olarak Anayasa Mahkemesine bireysel
baﬂvuru yolunun esaslar› ﬂu ﬂekildedir:
MADDE 45- (1) Herkes, Anayasada güvence alt›na al›nm›ﬂ temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf oldu¤u protokoller kapsam›ndaki herhangi birinin kamu gücü taraf›ndan, ihlal edildi¤i iddias›yla Anayasa Mahkemesine baﬂvurabilir.
(2) ‹hlale neden oldu¤u ileri sürülen iﬂlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüﬂ idari ve
yarg›sal baﬂvuru yollar›n›n tamam›n›n bireysel baﬂvuru yap›lmadan önce tüketilmiﬂ olmas› gerekir.
(3) Yasama iﬂlemleri ile düzenleyici idari iﬂlemler aleyhine do¤rudan bireysel baﬂvuru yap›lamayaca¤› gibi Anayasa Mahkemesi kararlar› ile Anayasan›n yarg› denetimi d›ﬂ›nda b›rakt›¤› iﬂlemler
de bireysel baﬂvurunun konusu olamaz.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Anayasa’n›n 148. maddesinde sadece Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleﬂmesi kapsam›ndaki haklardan bahsedilirken, 6216 say›l› Kanun’un 45.
maddesinin 1. f›kras›, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin yan›nda Türkiye’nin taraf oldu¤u Protokolleri de baﬂvuru kapsam›na alm›ﬂt›r. Bu protokollerin Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi ile kurulan sistemin ayr›lmaz bir parças› oldu¤u düﬂünüldü¤ünde bunun
yerinde bir geniﬂletme oldu¤u söylenebilir.33 Aksi halde bu protokollerde düzenlenen
birçok hak ve özgürlük, baﬂvuru hakk›n›n kapsam› d›ﬂ›nda kalacakt›.
33. Benzer görüﬂ için bkz: Göztepe (2011), s.25. Anayasa Alt Komisyon üyesi ‹sa Gök, Alt Komisyon çal›ﬂmalar› s›ras›nda bu geniﬂletmenin Anayasa’ya ayk›r› oldu¤unu ileri sürmüﬂ, ancak Alt Komisyondan de¤iﬂiklik olmadan geçmiﬂtir. Anayasa Mahkemesinin Kuruluﬂu ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda
Kanun Tasar›s› ile Anayasa Komisyonu Raporu, TBMM 23. Dönem, Yasama Y›l›: 5, S.Say›s›: 696,
s.19. TBMM Resmi ‹nternet Sitesi, http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss696.pdf (Eriﬂim tarihi:02.01.2012).
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Hangi haklar›n baﬂvuru hakk›n›n kapsam›nda oldu¤una yak›ndan bak›ld›¤›nda,
Anayasa’da güvence alt›na al›nm›ﬂ tüm haklar›n de¤il, bu temel hak ve özgürlüklerden
A‹HS ve A‹HS’nin Türkiye’nin taraf oldu¤u ek protokolleri kapsam›nda korunanlar›n
bireysel baﬂvuru konusu edilebilece¤i görülmektedir. Bu düzenleme ile ilk bak›ﬂta sosyal
ve ekonomik haklar›n kapsam d›ﬂ›nda b›rak›ld›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Ayr›ca, A‹HS ve Anayasa karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda baﬂvuru kapsam›nda olan haklar›n hangileri oldu¤u konusunda
baz› sorunlar görülmektedir. O yüzden, öncelikle hangi haklar›n baﬂvuruya konu edilebilece¤i üzerinde durulacak ve sonras›nda ne gibi sorunlarla karﬂ›laﬂ›lma ihtimali oldu¤una de¤inilecektir.
Bu düzenleme çerçevesinde, Yavuz Sabuncu ve Selin Esen Arnwine’in yapt›¤› sistematik karﬂ›laﬂt›rmaya göre,34 1982 Anayasas›nda güvence alt›na al›nan ve ayn› zamanda A‹HS ile Türkiye’nin taraf oldu¤u protokollerde yer alan, dolay›s›yla bireysel baﬂvuru konusu olabilecek haklar ﬂöyledir:35
A‹HS ve Türkiye’nin Taraf Oldu¤u Protokoller

Anayasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

m.15/2; 17/1; 38/9
m.17
m.18
m.19
m.36; 38; 138-142
m.15/2; 38/1
m.20; 21; 22; 26/2

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Yaﬂam hakk› (m.2)
‹ﬂkence ve kötü muamele yasa¤› (m.3)
Kölelik ve zorla çal›ﬂt›rma yasa¤› (m.4)
Kiﬂi özgürlü¤ü ve güvenli¤i hakk› (m.5)
Adil yarg›lanma hakk› (m.6)
Suç ve cezalar›n kanunili¤i (m.7)
Özel yaﬂama, aile yaﬂam›na, konut ve
haberleﬂme özgürlü¤üne sayg› (m.8)
Düﬂünce, ifade, din ve vicdan özgürlü¤ü (m.9-10)
Örgütlenme ve toplant› özgürlü¤ü (m.11)
Evlenme ve aile kurma hakk› (m.12)
Etkili baﬂvuru hakk› (m.13)
Ayr›mc›l›k yasa¤› (m.14)
Mülkiyet hakk› (1.Ek Protokol m.1)
E¤itim ve ö¤renim hakk› (1.Ek Protokol m.2)
Serbest seçim hakk› (1.Ek Protokol m.3)

m.15/2; 24; 26; 10; 27-31; 32; 133
m.33, 34, 51, 53, 54, 68, 69
m.41
m.36-40
m.10
m.35; 46-47
m.4235
m.67; 75-79; 101-102,104

34. Sabuncu/Esen Arnwine (2004), s.229-242. Benzer karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalar için bkz: Göztepe (2011),
s.35-36 ve Ayd›n (2011), s.127-134.
35. 1982 Anayasas›n›n 174. maddesi gere¤ince Tevhidi Tedrisat Kanunu hükümleri sakl› tutularak onaylanm›ﬂt›r.
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Sonuç olarak, anayasal ve yasal düzenlemeler gere¤ince baﬂvuru konusu olabilecek
haklar bunlardan ibarettir. Bu aç›dan, “evlenme hakk›” gibi A‹HS’nde yer al›p da 1982
Anayasas›nda güvence alt›na al›nmam›ﬂ olan haklar için bireysel baﬂvuruda bulunma
hakk› olmayacakt›r. Buna karﬂ›l›k, her hangi bir hak, Anayasa’da korundu¤u için bireysel baﬂvuruya konu olabilen baﬂka bir hakk›n kapsam›nda de¤erlendiriliyorsa, bireysel
baﬂvuru yolundan yararlanabilecektir.36 Ancak bu konudaki sorunlu ve tart›ﬂmal› alanlar,
bir sonraki baﬂl›kta ele al›nacakt›r.
6216 say›l› Kanun’un 45. maddesinin son f›kras›na göre, Anayasa Mahkemesine
bireysel baﬂvuruda bulunabilmek için, “‹hlale neden oldu¤u ileri sürülen iﬂlem, eylem ya
da ihmal için kanunda öngörülmüﬂ idari ve yarg›sal baﬂvuru yollar›n›n tamam›n›n bireysel baﬂvuru yap›lmadan önce tüketilmiﬂ olmas› gerekir.” Oysa Anayasa’n›n 148. maddesinde “ola¤an kanun yollar›” ifadesi geçmekte iken, Kanun’da bunun “idari ve yarg›sal
baﬂvuru yollar›” olarak ifade edilmesi hem kar›ﬂ›kl›¤a sebep olabilecektir hem de gereksiz tart›ﬂmalar yaratabilecektir. Öncelikle “yarg›sal baﬂvuru yollar›”n›n ola¤anüstü baﬂvuru yollar›n› da kapsayacak ﬂekilde anlaﬂ›lmamas› ve burada bireysel baﬂvuru için sadece ola¤an kanun yollar›n›n tüketilmesinin yeterli görülmesi do¤ru olacakt›r. Nitekim
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine baﬂvuruda da, ola¤an kanun yollar›n›n tüketilmesi
yeterli görülmekte, ayr›ca ola¤anüstü kanun yollar›na baﬂvurmuﬂ olma ﬂart› aranmamaktad›r.
Anayasa’ya ayk›r› olarak Kanun’da yap›lan bu geniﬂletme sonucunda, gene 2010
Anayasa de¤iﬂikli¤i ile kabul edilen Kamu Denetçili¤i Kurumuna baﬂvuru gündeme gelebilecektir. Bu kurum bir idari baﬂvuru yolu olarak de¤erlendirilir ve bireysel baﬂvuru
yapabilmek için kendisine baﬂvuru zorunlulu¤u getirilirse, kademeli ve uzun bir süreç
yarat›lm›ﬂ olacakt›r. Kamu Denetçili¤i Kurumunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkanl›¤›na ba¤l› olmas› sebebiyle idari bir baﬂvuru yolu olarak de¤erlendirmemek ve buraya baﬂvurma zorunlulu¤u olmaks›z›n Anayasa Mahkemesine baﬂvurabilme imkân› tan›mak, en do¤ru yöntem olarak görülmektedir.
6216 say›l› Kanun’un 46. maddesine göre, bireysel baﬂvuruyu, ihlale yol açt›¤› öne
sürülen iﬂlem, eylem ya da ihmal sebebiyle kiﬂisel ve güncel bir hakk› do¤rudan etkilenenler yapabilecektir. Kamu tüzel kiﬂilerinin baﬂvuru hakk› bulunmamaktad›r. Özel hukuk tüzel kiﬂileri ise, sadece tüzel kiﬂili¤e ait haklar› ile ilgili baﬂvuru yapabilirler. Son
olarak, yaln›zca Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂlar›na tan›nan haklarla ilgili olarak yabanc›lar baﬂvuruda bulunamazlar.
36. Sabuncu/ Esen Arnwine (2004), s.242.
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Bireysel baﬂvurunun, baﬂvuru yollar›n›n tüketildi¤i tarihten; e¤er baﬂvuru yolu öngörülmemiﬂse, ihlalin ö¤renildi¤i tarihten itibaren otuz gün içinde yap›lmas› gerekir.
Otuz günlük baﬂvuru süresinin baﬂlang›c› olarak, müracaat edilen son baﬂvuru yolunun
sonucunun kiﬂiye tebli¤i tarihini anlamak gerekecektir. Baﬂka bir ifadeyle, baﬂvuru yap›lan son merciin karar› kiﬂiye tebli¤ edildikten sonra otuz günlük süre baﬂlayacakt›r.
Yap›lan baﬂvurular hakk›nda öncelikle bir kabul edilebilirlik incelemesi yap›lacakt›r. Bu aﬂamada, baﬂvuru usullerine riayet edilmesi, baﬂvuru yollar›n›n tüketilmiﬂ olmas›, baﬂvuru süresine uyulmas›, kiﬂinin baﬂvurma hakk›n›n olmas›, baﬂvuru konusu edilebilecek bir hakk›n varl›¤› ve aleyhine baﬂvurulabilecek bir kamu gücünün iﬂlem, eylem
ya da ihmalinin olmas› konular› araﬂt›r›lacakt›r. Kanun’un bu konular› düzenleyen 45 ila
47. maddelerinde düzenlenen ﬂartlar› taﬂ›mayan baﬂvurular hakk›nda kabul edilemezlik
karar› verilebilecektir. Ayr›ca Kanun’a göre, Anayasa Mahkemesi, Anayasa’n›n uygulanmas› ve yorumlanmas› veya temel haklar›n kapsam›n›n ve s›n›rlar›n›n belirlenmesi
aç›s›ndan önem taﬂ›mayan ve baﬂvurucunun önemli bir zarara u¤ramad›¤› baﬂvurular ile
aç›kça dayanaktan yoksun baﬂvurular›n kabul edilemezli¤ine karar verebilir.
Kabul edilebilirlik incelemesini Anayasa Mahkemesinde kurulacak olan Komisyonlar yapacakt›r. Komisyonlar kararlar›n› oy birli¤i ile al›rlar ve kararlar› kesindir. Oybirli¤i sa¤lanamayan dosyalar, Bölümlere havale edilecektir.
Kanun’un 49. maddesine göre, kabul edilebilirli¤ine karar verilen dosyalar bir baﬂkanvekili baﬂkanl›¤›nda yediﬂer üyesi olan ve en az bir baﬂkan ve dört üye ile toplanabilen Bölümler taraf›ndan ele al›n›r. Bireysel baﬂvurunun kabul edilebilirli¤ine karar verilmesi halinde, baﬂvurunun bir örne¤i bilgi için Adalet Bakanl›¤›na gönderilir. Adalet Bakanl›¤› gerekli görürse görüﬂünü Mahkeme’ye bildirir. Komisyonlar ve Bölümler bireysel baﬂvurular› incelerken bir temel hakk›n ihlal edilip edilmedi¤ine yönelik her türlü
araﬂt›rma ve incelemeyi yapabilir. Bölümler, esas inceleme aﬂamas›nda, baﬂvurucunun
temel haklar›n›n korunmas› için zorunlu gördükleri tedbirlerin al›nmas›na resen veya
baﬂvurucunun talebi üzerine karar verebilirler. Tedbire karar verilmesi hâlinde, esas hakk›ndaki karar›n en geç alt› ay içinde verilmesi gerekir. Aksi takdirde tedbir karar› kendili¤inden kalkar. Bölümlerin, bir mahkeme karar›na karﬂ› yap›lan bireysel baﬂvurulara
iliﬂkin incelemeleri, bir temel hakk›n ihlal edilip edilmedi¤inin ve bu ihlalin nas›l ortadan kald›r›laca¤›n›n belirlenmesi ile s›n›rl›d›r.
Yap›lan inceleme sonucunda, baﬂvurucunun hakk›n›n ihlal edildi¤ine ya da edilmedi¤ine karar verilir. ‹hlal karar› verilirse, ihlalin ve sonuçlar›n›n ortadan kald›r›lmas› için
yap›lmas› gerekenlere hükmedilir. ‹hlal bir mahkeme karar›ndan kaynaklan›yorsa, ihlali
ve sonuçlar›n› ortadan kald›rmak için yeniden yarg›lama yapmak üzere dosya ilgili mah-
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kemeye gönderilir. Yeniden yarg›lama yap›lmas›nda hukuki yarar bulunmayan hallerde
baﬂvurucu lehine tazminata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde dava aç›lmas› yolu gösterilebilir. Yeniden yarg›lama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal karar›nda aç›klad›¤› ihlali ve sonuçlar›n› ortadan kald›racak ﬂekilde mümkünse
dosya üzerinden karar verir.

R‹SKLER VE SORUNLU ALANLAR
Genel olarak bireysel baﬂvuru yolunun iﬂleyiﬂini bu ﬂekilde tespit ettikten sonra, bu
konudaki sorunlu alanlara bak›labilir. Yasal düzenlemeden önce anayasal düzenleme ele
al›nd›¤›nda ilk göze çarpan husus, 148. maddenin 4. f›kras›nda yer alan “Bireysel baﬂvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yap›lamaz.” ﬂeklindeki
hükümdür. Bu cümlenin Anayasa’ya neden konuldu¤una iliﬂkin çeﬂitli gerekçeler ileri
sürülebilir ancak bu haliyle bu hükmün gerekçesini anlamak mümkün de¤ildir. Bireysel
baﬂvurunun konusu anayasal bir hakk›n ihlalidir ve anayasal bir hakk›n ihlal edilmiﬂ olmas›, ayn› zamanda kanun yollar›nda gözetilecek bir husustur. Anayasa’da güvence alt›na al›nm›ﬂ bir hakk›n ihlaline iliﬂkin uyuﬂmazl›¤›n, yani bir anayasaya ayk›r›l›¤›n kanun
yolunda gözetilmemesi söz konusu olamaz. Baﬂka bir ifadeyle, bireysel baﬂvuru yolunda
incelenecek her uyuﬂmazl›k, ayn› zamanda kanun yollar›nda da gözetilmesi gereken bir
konu olabilir. Nitekim Ece Göztepe, bu hükmün anayasa ﬂikâyeti kurumunun esas›n›n
kavranmad›¤›n› gösteren ifadelerden birisi oldu¤unu belirtmektedir.37
‹leride sorun yaratacak bir di¤er konu ise, bireysel baﬂvuru konusu olabilecek haklarla ilgilidir. Bu haklar›n neler oldu¤u A‹HS ve Anayasa karﬂ›laﬂt›r›lmak suretiyle yukar›daki tabloda gösterilmiﬂti. Bunlar görüldükten sonra, bu konudaki sorunlu konulara bak›labilir. Öncelikle anayasal ve yasal düzenleme gere¤i, 1982 Anayasas›nda güvence alt›na al›nd›¤› halde A‹HS ya da Ek Protokollerde yer almad›¤› için kapsam d›ﬂ›nda kalacak
baz› haklar bulunmaktad›r. Bu haklar, çal›ﬂma ve sözleﬂme özgürlü¤ü ile çal›ﬂma hakk› ve
ödevi (AY.m.48-49), çal›ﬂma ﬂartlar› ve dinlenme hakk› (AY.m.50), sosyal güvenlik hakk› (AY.m.60-61) ve kamu hizmetine girme hakk› (AY.m.70) olarak s›ralanabilir.
Ayr›ca Anayasa’da güvence alt›na al›nan haklardan olmakla birlikte, A‹HS’nde yer
almay›p, Türkiye’nin taraf olmad›¤› 4, 7 ve 12 Nolu Protokollerde yer alan birtak›m haklar kapsam d›ﬂ›nda kalmaktad›r. Baﬂka bir ifadeyle, baz› haklar hem 1982 Anayasas›nda
hem de ek Protokollerde yer almas›na ra¤men, bu protokollere henüz taraf olunmamas›,
37. Göztepe (2011), s.23.
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bu haklar›n bireysel baﬂvuru konusu edilmesine engel olmaktad›r. Öykü Didem Ayd›n,
Türkiye’nin imzalad›¤›, ancak henüz onaylamad›¤› 4, 7 ve 12 Nolu Protokollerin özellikle yer verdikleri haklar itibariyle önemli olduklar›n› belirtmekte ve 6216 say›l› Kanun’un
45. maddesinde geçen “Türkiye’nin taraf oldu¤u” ifadesinin referans al›nmas› suretiyle
bu soruna bir çözüm önermektedir.38 Ayd›n’a göre, henüz bu Protokoller onaylan›p yürürlü¤e konulmuﬂ olmasa da, Türkiye taraf›ndan imzalanm›ﬂlard›r. Bu sebeple, uluslararas› hukuk aç›s›ndan bu Protokollere “taraf” olunmuﬂtur ve bireysel baﬂvuru konusu edilebilir. Ayd›n’›n önerisi, temel hak ve özgürlüklerin korunmas› ve güvenceleri aç›s›ndan
yerinde ve olumlu bir öneri gibi olsa da, pozitif hukuk aç›s›ndan zorlama bir yorum gibi
gözükmektedir.
Bu haklar, Anayasa’da ve Türkiye’nin taraf olmad›¤› 4, 7 ve 12 Nolu Protokollerde ﬂu ﬂekilde yer almaktad›r:39
A‹HS’de Yer Almayan ve Türkiye’nin Taraf Olmad›¤›
4, 7 ve 12 Nolu Protokollerde Yer Alan Haklar
1. Sözleﬂmeden do¤an bir yükümlülük nedeniyle kiﬂi
özgürlü¤ünden yoksun b›rakmama (4. Protokol, m.1)
2. Seyahat ve yerleﬂme özgürlü¤ü (4. Protokol, m.2)
3. Vatandaﬂlar›n s›n›r d›ﬂ› edilememesi ve ülkeye
giriﬂlerinin engellenememesi (4. Protokol, m.3)
4. Eﬂler aras›nda eﬂitlik (7. Protokol, m.5)
5. Yabanc›lar›n toplu s›n›r d›ﬂ› edilme yasa¤› (4. Protokol, m.4)
6. Bir suçtan hüküm giyen kiﬂinin üst mahkemeye
baﬂvurma hakk› (7. Protokol, m.2)
7. Haks›z hüküm giyen kiﬂiye tazminat hakk› (7. Protokol, m.3)
8. Ayn› suçtan iki defa yarg›lanamama ve
cezaland›r›lamama (7. Protokol, m.4)

Anayasa
m.38/8
m.23
m.23/6
m.41/1
m.16
m.36/1 ve 40/1
m.40/3
m.36/1 ve 38

Bu haklar›n bireysel baﬂvuru konusu edilip edilmeyece¤i, bireysel baﬂvuru konusunda Anayasa Mahkemesinin önüne ilk etapta gelecek önemli sorunlardan birisi gibi
görünmektedir.
Kanun’un 45. maddesinin 3. f›kras›, “Yasama iﬂlemleri ile düzenleyici idari iﬂlemler aleyhine do¤rudan bireysel baﬂvuru yap›lamayaca¤› gibi Anayasa Mahkemesi karar38. Ayd›n (2011), s.131.
39. Sabuncu/ Esen Arnwine (2004), s.241-242
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lar› ile Anayasa’n›n yarg› denetimi d›ﬂ›nda b›rakt›¤› iﬂlemler de bireysel baﬂvurunun konusu olamaz.” hükmünü içermektedir. Bu düzenlemeyle, öncelikle yasama iﬂlemleri ve
düzenleyici idari iﬂlemler bireysel baﬂvuru kapsam›n›n d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur. Oysa Anayasa’da herhangi bir s›n›rlama yap›lmaks›z›n “kamu gücü” taraf›ndan yap›lan ihlallerden söz
edilmektedir ve bu kavram›n yasama, yürütme ve yarg› iﬂlemlerini kapsad›¤› aç›kt›r. Bu
durumda, Kanun’daki bu düzenlemenin Anayasa’ya ayk›r› olarak baﬂvuru hakk›n› daraltt›¤›n› söyleyebiliriz. Çünkü Anayasa, aç›kça her türlü kamu gücü kullan›m›ndan kaynaklanan ihlallerden dolay› baﬂvuru imkân› tan›maktad›r. Buna karﬂ›l›k Kanun’da tüm kamu
gücü iﬂlemlerine karﬂ› baﬂvuru hakk› tan›mak yerine, bir daraltma yapmak suretiyle yasama iﬂlemleri ve düzenleyici idari iﬂlemler baﬂvuru kapsam›n›n d›ﬂ›nda tutulmuﬂlard›r.
Ayr›ca bu f›krayla, Anayasa’n›n yarg› denetimi d›ﬂ›nda b›rakt›¤› iﬂlemlerin bireysel baﬂvuru konusu olamayaca¤› belirtilmiﬂtir. Bu düzenleme, Cumhurbaﬂkan›n›n tek baﬂ›na yapt›¤› iﬂlemlere, Yüksek Askeri ﬁuran›n iliﬂik kesme kararlar› d›ﬂ›ndaki kararlar›na, Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunun meslekten ç›karma cezas› d›ﬂ›ndaki kararlar›na ve Yüksek Seçim Kurulu kararlar›na iﬂaret etmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, söz konusu kurumlar›n yarg› denetimi d›ﬂ›nda b›rak›lan kararlar› da birçok temel
hak ve özgürlük aç›s›ndan önem arz edebilmektedir. Özellikle Anayasa’n›n 79. maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu kararlar› aleyhine bir baﬂka mercie baﬂvurulamad›¤› için,
kiﬂilerin seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma ve siyasi parti özgürlükleri gibi siyasal hayata kat›l›ma iliﬂkin çok say›da ve önemli haklar›yla ilgili olarak verilecek kararlar
hakk›nda bireysel baﬂvuru yoluna baﬂvuramamalar› söz konusu olacakt›r.40 Ayr›ca Anayasa Mahkemesinin, Yüksek Seçim Kurulundan itiraz yoluyla gelen baﬂvurular› da, Kurul’u bir mahkeme olarak nitelendirmedi¤i için reddetti¤i düﬂünülürse, genel olarak bu
alandaki Anayasa’ya ayk›r›l›klar›n giderilmesi ve haklar›n korunmas› konusunda ciddi
bir boﬂluk ortaya ç›kmaktad›r.
Bireysel baﬂvuru yapma hakk› olanlar konusunda da tart›ﬂmal› baz› durumlar bulunmaktad›r. Anayasa’n›n bireysel baﬂvuru konusunu düzenleyen 148. maddesinin 3. f›kras›, “herkes”in Anayasa Mahkemesine baﬂvurabilece¤ini belirtirken, 6216 say›l› Kanun’da önemli s›n›rlamalar›n yap›ld›¤› görülmektedir. Her ﬂeyden önce, Kanun’a göre
kamu tüzel kiﬂilerinin baﬂvuru hakk› bulunmamaktad›r (m.46/2). Bu durumda örne¤in,
bilim ve sanat özgürlü¤üne yo¤un bir ﬂekilde ihtiyaç duyan üniversitelerin ya da ifade ve
bas›n özgürlü¤ünün aranaca¤› TRT’nin bu konularda baﬂvuru imkân› olmayacakt›r. Ya40. Göztepe (2011), s.28. 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde ve sonras›nda Yüksek
Seçim Kurulunun kararlar› etraf›nda oluﬂan tart›ﬂmalar, bu kurum kararlar›na karﬂ› bireysel baﬂvuru
yolunun aç›k olmas›n›n önemine iﬂaret eden son derece güncel bir örnektir.
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ni bir üniversite, üniversite tüzel kiﬂili¤i olarak bilim ve sanat özgürlü¤ü ihlali gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine baﬂvuru yapma hakk›na sahip de¤ildir.
Ayr›ca Kanun, özel hukuk tüzel kiﬂilerinin de sadece tüzel kiﬂili¤e ba¤l› haklar›yla ilgili dava açma imkân›na sahip olduklar›n› belirtmektedir (m.46/2). Bu durumda örne¤in dernekler, kendi tüzel kiﬂilikleri ile ilgili haklar› için baﬂvuru yapabilecekken, üyelerinin haklar› ile ilgili baﬂvuru yapma imkân›ndan yoksun kalmaktad›rlar. Bu baﬂvuru
yolunun daha iyi iﬂleyebilmesi için, bu konularda Anayasa Mahkemesinin geniﬂletici içtihatlar›na ihtiyaç duyulaca¤›n› ﬂimdiden söyleyebiliriz.
Kanun tasar›s›n›n ilk ﬂeklinde, 49. maddenin 6. f›kras›, “Bölümler, bireysel baﬂvuru s›ras›nda temel hak ihlalinin kanun veya kanun hükmünde kararname hükmünden
kaynakland›¤› kanaatine var›rlarsa, iptali istemiyle Genel Kurula baﬂvururlar.” hükmünü içermekteydi. Ancak Kanun’un TBMM’deki görüﬂmelerinde, bu hükme yönelik olarak muhalefetin yeni bir iptal davas› açmas›na imkân yarat›ld›¤› ve Anayasa Mahkemesinin hem hâkim hem de savc› durumuna düﬂürüldü¤ü eleﬂtirileri getirilmiﬂtir.41 Ayr›ca
Komisyon’da, Anayasa Mahkemesi bölümlerinde görev yapan üyelerin genel kurula da
kat›lacaklar› ve bu durumun sak›nca yarataca¤› gibi görüﬂler ileri sürülerek bu hüküm tasar›dan ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu hüküm, sonradan Kanun’un görüﬂmeleri s›ras›nda gündeme getirilmedi¤inden yasada yer almam›ﬂt›r. Bu durumda Anayasa Mahkemesi bölümleri, bireysel baﬂvuru incelemesi s›ras›nda, Anayasa’ya ayk›r› oldu¤u kanaatine vard›klar› bir
kanun ya da kanun hükmünde kararname hükmü hakk›nda herhangi bir giriﬂiminde bulunamayacak, sadece bir anayasaya ayk›r›l›k tespitiyle yetineceklerdir.
Kanundan ya da kanun hükmünde kararname hükmünden kaynaklanan bir ihlal olmas› durumunda Anayasa Mahkemesine bu hükmün Anayasa’ya uygunlu¤unu denetleme ve gerekirse iptal etme imkân›n›n tan›nmam›ﬂ olmas› son derece isabetsizdir.42 Uygulamada kanun hükmünden kaynakland›¤› kanaatine var›lan ihlallerin olmas› muhtemeldir. Anayasa Mahkemesi, bu durumda kanunda aç›k bir düzenleme bulunmad›¤› için,
bireysel baﬂvuruyu inceleyen bölümlerin itiraz yoluyla Genel Kurula baﬂvurabileceklerine karar verebilir.43 Ancak bu durumda, Anayasa Mahkemesi kanun koyucunun tart›ﬂt›¤› ve reddetti¤i bir uygulamay› hayata geçirmiﬂ olacakt›r. Anayasa Mahkemesinin böyle
bir yol seçmesi, ‘kanun’un tarihsel yorumuna aç›kça ayk›r› olacakt›r.
41. Anayasa Mahkemesinin Kuruluﬂu ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun Tasar›s› ile Anayasa Komisyonu Raporu, TBMM 23. Dönem, Yasama Y›l›: 5, S.Say›s›: 696, s. 20. TBMM Resmi ‹nternet Sitesi, http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss696.pdf (Eriﬂim tarihi:02.01.2012)
42. Bu yöndeki görüﬂler için bkz: Ayd›n (2011), s.141 ve Göztepe (2011), s.31-32.
43. Ayd›n (2011), s.144.
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‹leride bir sorun olarak karﬂ›laﬂ›lmas› muhtemel son bir konu da, Anayasa Mahkemesinin iﬂ yükünün alt›ndan kalkamayaca¤› bir hal almas›d›r. Bireysel baﬂvuru yoluna
iliﬂkin Anayasa de¤iﬂikli¤inin kabul edildi¤i referandumun hemen ertesinde, Anayasa
Mahkemesine birok baﬂvurunun yap›lmas› ve bu durum karﬂ›s›nda Anayasa Mahkemesinin bir aç›klama44 yapmak ve baﬂvurular›n 12 Eylül 2012 tarihinden sonra kabul edilece¤ini belirtmek zorunda kalmas›, bu ihtimalin öncü göstergelerindendir. Avukatlarda
görülen bütün baﬂvuru yollar›n›n kullan›m› konusundaki yüksek motivasyon ve uyuﬂmazl›klarla ilgili olarak bireylerin de her türlü yasal yolun kullan›lmas› konusundaki isteklilik, Yarg›tay ya da Dan›ﬂtay’da kesinleﬂen davalar›n önemli bir k›sm›n›n bireysel
baﬂvuru yoluyla Anayasa Mahkemesinin de önüne götürülmesi sonucunu do¤uracakt›r.
Gerçekten de, yarg› istatistikleri bu ihtimali destekler mahiyettedir. 2009 y›l›nda idare ve
vergi mahkemelerinde karara ba¤lanan 257.340 dosyan›n 191.355’i itiraz ve temyiz konusu olmuﬂtur. Yani idari yarg›da verilen kararlar›n neredeyse beﬂte dördü hakk›nda kanun yollar›na baﬂvuru yap›lm›ﬂt›r. Bu durumun bir nedeni, yarg› organlar›n›n verdi¤i kararlar›n, davan›n taraflar›n› tatmin etmemesi ise, bir di¤er önemli nedeni de, kararlar›n
tatmin edici gerekçelere dayand›¤›na bak›lmaks›z›n, insanlar›n sahip olduklar› tüm baﬂvuru haklar›n› sonuna kadar kullanma istekleridir. Yarg›tay ve Dan›ﬂtay’daki toplam dosya say›s›n›n iki milyon civar›nda oldu¤u ve belirtilen al›ﬂkanl›klar sebebiyle bunlar›n hiç
de az›msanmayacak bir k›sm›n›n bireysel baﬂvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine götürülmek istenece¤i aç›kt›r. Anayasa Mahkemesi, bu riskin fark›nda olarak raportör say›s›n› art›rmak ve raportör yard›mc›lar› almak suretiyle bu konuda yo¤un bir haz›rl›k içerisinde olsa da, bu önemli bir sorun olarak ileride karﬂ›m›za ç›kacakt›r.

SONUÇ
Referandumla kabul edilen 2010 y›l› Anayasa de¤iﬂikli¤i ile bireylere Anayasa
Mahkemesine baﬂvuru yolunun aç›lmas›n›n en önemli gerekçesini, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine Türkiye’den yap›lan baﬂvuru say›s›n›n çoklu¤u oluﬂturmaktad›r. Bu
yaklaﬂ›m›n ciddi birtak›m riskler taﬂ›d›¤›n› söylemek mümkündür. E¤er Anayasa Mahkemesi bu yolla temel hak ve özgürlüklerin korunmas›nda yeterince baﬂar›l› olamazsa,
Azerbaycan örne¤inde oldu¤u gibi45 bireysel baﬂvuru yolu, Avrupa ‹nsan Haklar› Mah44. Aç›klama metni için bkz: Anayasa Mahkemesinin Resmi ‹nternet Sitesi, http://www.anayasa.gov.tr/index.
php?l=haber&id=103&lang= (Eriﬂim tarihi: 02.01.2012)
45. ‹smayilov v. Azerbaijan, no.4439/04, ECHR 17.4.2008.
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kemesi taraf›ndan etkili bir baﬂvuru yolu olarak kabul edilmeyip, bu yola baﬂvurma zorunlulu¤u olmaks›z›n do¤rudan Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine baﬂvuru hakk› tan›nmas› mümkün olabilecektir. Yani Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi bu baﬂvuru yolunu hiç tan›mam›ﬂ olacakt›r ki, bu durum bir ülke için böyle bir mekanizman›n hiç getirilmemiﬂ olmas›ndan daha kötüdür. Ayr›ca bu mekanizma, etkili bir baﬂvuru yolu olarak de¤erlendirilse dahi, ülkemizin kronik sorunlar›ndan olan uzun dava süreleri Anayasa Mahkemesinin bu denetim yolunda da kendisini gösterirse, Türkiye, Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi önünde uzun dava süreleri sebebiyle ihlal kararlar›na maruz kalabilecektir.
Anayasa Mahkemesine bireysel baﬂvuru yolu, yasal olarak çok iyi düzenlenmiﬂ
olsa da, bu konudaki baﬂar›, Anayasa Mahkemesinin temel hak ve özgürlükler lehinde
istikrarl› bir tutum izlemesi ve yetkilerini hukuka uygunlu¤un s›n›rlar› içerisinde kullanmas›n› gerektirir. Anayasa Mahkemesi 1982 Anayasas›na göre daha özgürlükçü ve liberal bir anayasa olan 1961 Anayasas› döneminde dahi bunu baﬂaramam›ﬂt›r. E¤er temel
hak ihlalleri, kamu gücünü kullanan di¤er kurumlar›n yan›nda Anayasa Mahkemesi kararlar›ndan da kaynaklan›yorsa, bireylere bir de Anayasa Mahkemesine bireysel baﬂvuru yolu tan›man›n anlam› olmayacakt›r. Gerçekten de, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine baﬂvuru hakk›n›n tan›nd›¤› 1987 y›l›ndan bu yana verdi¤i siyasi parti kapatma kararlar›, -biri hariç- hep A‹HS’ne ayk›r› bulunan Anayasa Mahkemesinin hak ihlallerini
bireysel baﬂvuru yoluyla önleyece¤i konusunda iyimser olmak zor görünmektedir. Anayasa Mahkemesinin, temel hak ve özgürlükler konusunda geçmiﬂ y›llarda gösterdi¤i bu
kötü performans ve elde edilen çeﬂitli baﬂar›lara ra¤men son anayasal ve yasal de¤iﬂiklikler sonras› dönem için yarg› ba¤›ms›zl›¤› ve hâkimlik teminatlar› konusunda ortaya
ç›kan farkl› endiﬂeler ve belirsizlikler, böyle bir riskin göz ard› edilemeyece¤ini ortaya
koymaktad›r.
Sonuç olarak, temel hak ve özgürlüklerin, do¤rudan bireylerin baﬂvurusu yoluyla
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan korunmas›n› öngören anayasa ﬂikâyeti modelinin Türkiye’de uygulamaya konulmas› önemli bir ad›md›r. Her ne kadar, bu kurumun benimsenmesinin temel amac›, temel hak ve özgürlüklerin korunmas›na iliﬂkin kurumsal bir tercihten önce, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi önüne Türkiye’den giden dava say›s›n›
azaltmak olsa da, bu ad›m› baﬂtan olumsuzlamak do¤ru olmayacakt›r. Yasal düzenlemelerdeki baz› eksikliklere ve ileriye dönük endiﬂelere ra¤men, Anayasa Mahkemesine hukuk fakültelerinden, sivil toplumdan ve di¤er yarg› organlar›ndan sa¤lanacak destekle,
bireysel baﬂvuru yoluyla temel hak ve özgürlüklerin korunmas›nda etkin bir iç hukuk sistemi geliﬂtirilebilecektir. Anayasa Mahkemesinin bu baﬂvuru yoluna iliﬂkin ciddi birta-
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k›m haz›rl›klar yapt›¤› bilinmekle birlikte, üniversitelerin bilimsel toplant›lar ve yay›nlar
yoluyla sa¤layaca¤› teorik ve pratik destek, di¤er yarg› organlar›n›n bu kuruma yönelik
kendi görev alanlar›yla ilgili önerileri ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesiyle ilgili olarak barolar ve insan haklar› örgütleri gibi sivil toplum örgütlerinin deste¤i, bu kurumdan beklenen iﬂlevlerin elde edilmesine önemli katk›lar sa¤layacakt›r.
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