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İzmir Barosu Sayın Başkanlığı’na 
 

15.02.2011 

Baro’nuzun daveti üzerine 4 Şubat 2011 Cuma günü Prof. Dr. Fazıl Sağlam (Anayasa 
Mahkemesi eski üyesi), Doç. Dr. Ece Göztepe (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
üyesi), Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
öğretim üyesi), Av. Serkan Cengiz (Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Yürütme 
Kurulu üyesi) ve Av. Zeynep Sedef Özdoğan (İzmir Barosu üyesi) bir yuvarlak masa 
toplantısında bir araya gelerek, “Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
Kanun Tasarısı”nın bireysel başvuruyla ilgili 45 ila 51. maddelerini, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin yapısı ve içtihatları ile Almanya’daki anayasa şikayeti kurumunu ve 
uygulamasını dikkate alarak incelemişlerdir. 

Her ortak çalışmada olduğu gibi, Tasarı hakkındaki görüş ve öneriler, yuvarlak masa 
toplantısına katılanların çoğunluğunun görüşünü dile getirmektedir. Nihai metinde, her bir 
üyenin katıldığı ve katılmadığı görüşler de mevcuttur.  

Bu çalışmanın, çok kısa bir süre zarfında TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi 
planlanan Tasarıya ilişkin çalışmalara katkıda bulunmasını ümit ediyoruz. Bilgilerinize 
saygılarımızla sunarız. 
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GENEL AÇIKLAMALAR: 
 

I. Yargı reformunun anahtar kavramlarından biri olan anayasa şikâyetinin, uygulandığı 
ülkelerde birçok işlevi yerine getirdiği kanıtlanmıştır. 

1) Anayasa şikayeti, temel hak ve özgürlüklerin dolaysız kullanımını sağlamaktadır. 
Bu işlevin konusu aslında Anayasamızın 11. maddesinin de bağlayıcı bir kuralıdır. Bu 
maddeye göre, anayasa kuralları tüm devlet organlarını bağlamakla kalmıyor kişileri de 
bağlıyor. İşte anayasa şikâyeti, bu bağlayıcılığı, somut olay bazında gerçekleştirme yolunu 
açmaktadır. 

2) Bu işlevin doğal sonucu olarak anayasaya uygun yorum yaygınlaşmakta, yargıda 
birlik ve bütünlük sağlanabilmektedir.  

3) Ayrıca doğru uygulandığı takdirde yurttaşlarda demokrasi bilincinin, başka bir 
deyişle “hak sahibi vatandaş olma” bilincinin yaygınlaşması açısından önemli katkılar 
getirmektedir. 

II. Ancak bütün bu işlevlerin yaşama geçirilmesi, bağımsız ve nitelikli bir Anayasa 
Mahkemesi’nin ve aynı derecede bağımsız ve nitelikli bir uzman yargının varlığını gerektirir. 
Bu nedenle başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere tüm yüksek mahkeme üyelerine yargı 
bağımsızlığı imajını ayakta tutma konusunda büyük bir sorumluluk düşmektedir.  

III. Anayasa şikâyeti yolunun uygulanmasında bağımsızlık imajı yanında teknik bilgi 
de büyük önem taşımaktadır. Örneğin 2010 Anayasa Değişikliği ile Anayasa’nın 148. 
maddesine eklenen dördüncü fıkraya göre, “Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi 
gereken hususlarda inceleme yapılamaz”. Oysa anayasa şikayeti konusu olan uyuşmazlıklar, 
ilke olarak aynı zamanda “kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlar”dır. Daha açık bir 
deyişle, “kanun yolunda gözetilmesi gereken her husus” anayasa şikayeti konusu değildir. 
Ama anayasa şikayeti kapsamındaki her hususun aynı zamanda kanun yolunda da gözetilmesi 
gerekir. Aksi halde kanun yollarının tüketilmesi koşulunun bir anlamı kalmaz. Bu teknik bilgi 
olmaksızın, anılan kuralın doğru anlaşılması imkansızdır. Çünkü bu formül, salt lafzıyla 
anlaşılacak olursa, anayasa şikayetinin konusu kalmayabilir.  

Ayrıntı bir tarafa bırakılırsa, her üç yargılama hukukunda da en önemli temyiz nedeni, 
“hukuka aykırılık” olarak belirlenmiştir. Anayasa şikayeti kapsamındaki temel hak ve 
özgürlüklerin ihlali halinde, “hukuka aykırılık” koşulunun da gerçekleşmiş olacağı 
kuşkusuzdur. O halde abesle iştigal edilmek istenmiyorsa, anayasa şikâyeti bakımından 
“Kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlar” ibaresinden, yalnızca “yasaya aykırılık” 
oluşturan durumlar anlaşılmalıdır. Çünkü yasanın yorumu ve uygulaması, ilke olarak uzman 
mahkemelerin işidir. Ancak bu yorum ve uygulamanın da temel hak ve özgürlüklerin 
bağlayıcılığını ihlal etmemesi gerekir. 

IV. Anayasanın seçtiği “bireysel başvuru” teriminden “anayasa şikâyeti” kurumu 
anlaşılmalıdır. Her anayasa şikâyeti doğası gereği bir bireysel başvurudur. Ama her bireysel 
başvuru anayasa şikâyeti anlamına gelmez. Örneğin, bireysel başvuru olanağı veren “popüler 
dava” Anayasamızın benimsediği nitelikte bir anayasa şikayeti değildir. 
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V. Anayasa Mahkemesi, kendi yetki alanıyla uzman mahkemelerin yetki alanını doğru 
bir biçimde ayıramazsa, Yargıtay ve Danıştay’ın öteden beri şikâyet ettikleri “süper temyiz 
mercii” statüsüne kolaylıkla kayabilir. Böyle bir imajdan yargı birliği ve bütünlüğü büyük 
zarar görür. Bu nedenle anayasa şikâyetini, diğer yüksek mahkemelerle çatışarak başarıya 
ulaştırmak mümkün değildir. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi ve diğer yüksek mahkemeler 
birbirleriyle olan ilişkilerini anayasanın emrettiği medeni işbirliği içinde yürütmeye özen 
göstermeli, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ve geliştirilmesine elbirliğiyle hizmet 
etmelidir.  

VI. Esasen yüksek yargı organlarının yetki alanları doğru belirlendiği ve uygulandığı 
takdirde, anayasa şikâyetini bir “süper temyiz yolu” olarak değerlendirmek son derece yanlış 
bir yaklaşım olur. Çünkü burada söz konusu olan, Anayasa Mahkemesinin diğer yargı 
organlarına üstünlüğünü değil, temel hak ve özgürlüklerle özgül bağlantı içinde anayasanın 
bağlayıcılığını ve üstünlüğünü sağlamaktır.  

VII. Buna koşut olarak gündeme gelebilecek bir başka tehlike, Anayasa şikayetinin 
AİHM’ye başvuru hakkını bloke etme olasılığıdır. Aslında doğru kullanıldığı takdirde 
Türkiye’nin AİHM’deki kötü karnesine neden olan sorunları ülke içinde çözme potansiyeli 
taşıyan anayasa şikayeti yolu, vatandaşın AİHM’ye başvurma hakkını etkisizleştiren karşıt bir 
işleve dönüşmemelidir. Aksine bu yol, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve 
uygulamasının Türkiye’ye getirdiği kazanımları koruyan ve geliştiren bir anlayış içinde 
uygulanmalıdır. Esasen anayasa şikâyetinin “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki 
anayasal hak ve özgürlüklerle” sınırlı tutulması, bu anlayışla uygulandığı takdirde anlamlı bir 
içerik kazanmış olur. Bu nedenle, hem gerekçede hem de ilgili maddelerde AİHM 
içtihatlarına yollama yapılmasında fayda vardır. 

VIII. Anayasa şikayeti ile ilgili yasa tasarısında “yasama işlemleri aleyhine doğrudan 
bireysel başvuru yapılamaz” kuralının yer alması, Anayasanın “temel hak ve özgürlüklerin 
kamu gücü tarafından ihlali” olarak belirlediği fiil ve faili anayasaya aykırı bir biçimde 
daraltmaktadır. Anayasaya aykırılık bir yana, Alman Anayasa Mahkemesinin yakın 
denebilecek bir tarihte verdiği bir karar, bu türden bir sınırlamanın ne derece yanlış bir 
yaklaşım olduğunu göstermeye yeterlidir (Bkz. BVerfGE, 1 BvR 357/05 vom 15.2.2006, 
Absatz-Nr. 1-156. Karara aşağıdaki adresten ulaşılabilir: 
(http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20060215_1bvr035705.html).  

Sözkonusu karar, teröristlerce ele geçirilen bir uçağın düşürülmesine olanak tanıyan 
bir yasa ile ilgilidir. Konu anayasa şikâyeti yoluyla Federal Alman Anayasa Mahkemesi 
önüne gelmiştir. Davayı açanlar şikâyetlerini doğrudan doğruya yasanın anılan hükmüne 
yöneltmiş ve yasanın yürürlüğe girmesiyle kendilerinin her an doğrudan ve güncel bir 
müdahalenin muhatabı durumuna geleceklerini ifade etmişlerdir. Bu iddiayı yerinde bulan 
Mahkemenin gerekçesinden konuya ilişkin önemli bölümleri aşağıda aktarıyoruz: 

- “Anayasa şikayetinin doğrudan bir yasaya  yöneltilmesi,  başvurucunun kendisine ait 
bir bir temel hakka, dava konusu edilen yasa ile doğrudan ve güncel olarak müdahale edilmesi 
koşullarının gerçekleşmesine bağlıdır1. Bunlardan “kendisine ait bir bir temel hakka”  “güncel 
müdahale” koşulları, başvurucunun dava konusu yasa kuralının belirgin bir olasılıkla kendi 

                                                        
1 Die Beschwerdebefugnis setzt, wenn sich eine Verfassungsbeschwerde - wie hier - unmittelbar gegen ein 
Gesetz richtet, voraus, dass der Beschwerdeführer durch die angegriffenen Normen selbst, gegenwärtig und 
unmittelbar in seinen Grundrechten betroffen ist (vgl. BVerfGE 1, 97 (101 ff.); 109, 279 (305); stRspr). 
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temel hakkına dokunacağını açıklamasıyla ilke olarak gerçekleşmiş sayılır2. “Doğrudan 
müdahale” ise, dava konusu kuralların bir başka uygulama işlemine gerek olmaksızın, 
başvurucunun hukuksal durumunu değiştirmesiyle var sayılır3. Başvurucunun, tasavvur 
edilebilecek bir uygulama işlemine karşı başvuramayacağı ya da başvurmasının kendisinden 
beklenemeyeceği durumlarda da bu koşulun gerçekleştiği kabul edilir4 (Anılan karar 78. 
bölüm)”. 

- “Bu ilkelere göre, başvurucuların şikayet hakları mevcuttur. Başvurucular, özel ve 
mesleki nedenlerle sık sık uçak yolculuğu yaptıklarını inandırıcı bir biçimde açıklamışlardır 
(Bölüm 79 b)”. 

- “Bu nedenle dava konusu yasa kuralının, başvurucuların kendilerine ve  temel 
haklarına güncel bir müdahale oluşturması hususunda yeterli bir olasılık mevcuttur (Bölüm 80 
aa)”.  

- “Dava konusu kuralın uygulanması halinde, uçakta bulunan masum insanların da 
buna kurban gidebileceği açıktır (bölüm 81)”. 

- “Başvuruculardan,  dava konusu kuralın  kurbanı olacakları aşamayı beklemeleri 
istenemez (Bölüm 83 bb)”.  

Bu örnek, yasanın aceleye getirilmeden üzerinde derinlemesine düşünülerek ve 
tartışılarak hazırlanması gerektiğini ve anayasa şikayetinin başarıyla uygulanmasının sağlam 
bir altyapıyı zorunlu kıldığını açıkça göstermektedir.  

 
IX. Tasarının 49. maddesinin beşinci fıkrasında Bölümlere, esas inceleme 

aşamasında, başvurucunun temel haklarının korunması için zorunlu gördükleri 
tedbirlere re’sen veya başvurucunun talebi üzerine karar verebilme yetkisi tanınmıştır. 
Bunun yanında, sözü edilen tedbirlerin (örneğin, yürürlüğün durdurulması) ne 
olduğunun açıkça belirtilmesi gereklidir. Tasarının diğer bölümlerinde de, Anayasa 
Mahkemesi’nin 1993 yılından bu yana uygulayageldiği yürürlüğün durdurulması 
yetkisinin açıkça düzenlenmesi ve bireysel başvurularda da uygulanması zorunlu 
görülmektedir. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin 2003 yılı sonlarında hazırladığı 
kendi önerisinde de aynı  görüş egemendir. Bu önerideki formül şöyledir: “Anayasa 
Mahkemesi, kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün tamamının veya bir hükmünün iptali istemiyle açılan davalarda, 
Anayasa’ya aykırılık konusunda güçlü belirtiler bulunması ve uygulanması halinde 
sonradan giderilmesi imkansız durum ve zararların önlenmesi bakımından  
yürürlüğünün durdurulması kararı verebilir”. 

  
 

                                                        
2 Die Voraussetzung der eigenen und gegenwärtigen Betroffenheit ist grundsätzlich erfüllt, wenn der 
Beschwerdeführer darlegt, dass er mit einiger Wahrscheinlichkeit durch die auf den angegriffenen Vorschriften 
beruhenden Maßnahmen in seinen Grundrechten berührt wird (vgl. BVerfGE 100, 313 (354); 109, 279 (307 f.). 
3 Unmittelbare Betroffenheit ist schließlich gegeben, wenn die angegriffenen Bestimmungen, ohne eines 
weiteren Vollzugsakts zu bedürfen, die Rechtsstellung des Beschwerdeführers verändern (vgl. BVerfGE 97, 157 
(164); 102, 197 (207). 
4 Das ist auch dann anzunehmen, wenn dieser gegen einen denkbaren Vollzugsakt nicht oder nicht in zumutbarer 
Weise vorgehen kann (vgl. BVerfGE 100, 313 (354); 109, 279 (306 f.). 
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X. Anayasa şikayeti ile ilgili olarak basında yer alan haberlerin odak noktalarından bir 
tanesi de, kamu personeline yönelik türban yasağının anayasa şikayeti başvurusunun 
konusu olup olamayacağı ve çalışma hakkı çerçevesinde Anayasa Mahkemesi’nin bu 
türden düzenlemeleri ya da mahkeme kararlarını iptal edip etmeyeceği hususuydu. 
Almanya örneğinde de görüldüğü üzere, Anayas Mahkemesi anayasa şikayeti 
başvurularında sadece bireylerin temel hak ve özgürlüklerine ilişkin düzenlemeleri 
değil, anayasanın tamamını dikkate alarak (genel esaslar ve değiştirilemez ilkeler) 
karar vermek zorundadır. Hukuk devleti, demokratik devlet ya da laiklik ilkesine 
aykırı bir temel hak yorumu, bireysel başvuru dolayısıyla söz konusu olamaz. 
Devletin temel düzenine ilişkin esaslar, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının 
genel çerçevesini oluşturmaktadır.   

Bu genel açıklamaların arkasından, yukarıda belirtilen Bilim Heyeti tarafından 
hazırlanan ve İzmir Barosu  tarafından benimsenen, Anayasa Mahkemesi’nin Görev ve 
Yetkilerine İlişkin yasa tasarısı ile ilgili görüşleri  bilginize sunuyoruz. 
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TASARIYA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ, KOYU RENKLE 
YAZILMIŞ VE AYRICA SARI RENK İLE VURGULANMIŞTIR) 

 
Bireysel başvuru hakkı 
MADDE 45- (1) Herkes, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve 

özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu 
protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla 
Anayasa Mahkemesine başvurabilir.  

 
ÖNERİ: (1) Herkes, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve 
özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf 
olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal 
edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunma hakkına 
sahiptir. Bu hak ve özgürlüklerin kapsamının belirlenmesinde Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) içtihatları dikkate alınır. AİHM içtihatları, 
ulusal ve uluslararası hukuk tarafından tanınmış insan hakları ve temel hak ve 
özgürlükleri sınırlayacak veya onları ihlal edecek şekilde yorumlanamaz.  
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: Madde kenar başlığına uygun olarak, bireysel başvurunun bir 
hak olduğu şeklinde değişiklik önerilmiştir. 
 
Bu düzenlemenin temel amaçlarından birisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
öngördüğü yerellik (ikincillik/subsidiarity) ilkesinin anayasa şikayeti yoluyla 
hayata geçirilmesidir. Sözleşme’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 
yorumlandığı şekliyle anlaşılmaması halinde bu amaç hasıl olmayacaktır. Bu 
nedenle, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu 
protokoller kapsamı” ifadesinin AİHM içtihatları ışığında anlaşılması gerekir. 
AİHS’in gereği de budur. Sözleşme’nin 46. maddesine göre “Yüksek Sözleşmeci 
Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkemenin kesinleşmiş kararlarına uymayı 
taahhüt ederler”. Bununla birlikte, iç hukukun veya Türkiye’nin taraf olduğu diğer 
uluslararası hukuk kurallarının Sözleşme’den daha geniş bir kapsam belirlemesi 
mümkündür. Bu ihtimal karşısında yine AİHS’nin 53. maddesindeki formülün 
tasarıya alınması uygun görülmüştür. 53. maddeye göre “Bu Sözleşme 
hükümlerinden hiçbiri, herhangi bir Yüksek Sözleşmeci Tarafın yasalarına ve onun 
taraf olduğu başka bir Sözleşmeye göre tanınabilecek insan haklarını ve temel 
özgürlüklerini sınırlayamaz, ya da onlara aykırı düşecek şekilde yorumlanamaz. 

 
(2) İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için Anayasa ya da 

kanunda öngörülmüş idarî ya da yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru 
yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir.  

 
ÖNERİ: (2) İhlale neden olduğu ileri sürülen karar, işlem, eylem ya da ihmal için Anayasa ve 
kanunlarda öngörülmüş olağan kanun yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan 
önce tüketilmiş olması gerekir. İhlal iddiası olağan kanun yolunun işleyişine ilişkin ise bu 
koşul aranmayabilir.  

 
ÖNERİ GEREKÇESİ: İhlal kaynakları arasında ‘karar’ların da yer aldığı 
düşünülerek, ‘karar’ sözcüğü eklenmiştir. Kaldı ki, Tasarının 47. maddesinin 3. 
fıkrasında da ‘karar’ sözcüğü geçmektedir.  
Başvuru yolları Anayasada ve birden fazla kanunda öngörülmüş olabileceği için 
‘Anayasa ve kanunlarda’ şeklinde değiştirilmiş, ‘ya da’ sözcüğünün yerine ‘ve’ 
sözcüğü koyulmuştur. 
Tüketilecek başvuru yolları olarak Anayasanın 148/III fıkrasında “olağan kanun 
yolları” ifadesi, tasarıda ise “idari ya da yargısal başvuru yolları” ifadesi yer 
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almıştır. Tasarıdaki ifade, başvurucuya “idari başvuru yolunu” veya “yargısal 
başvuru yolunu” tüketme gibi seçimlik bir hak verdiği izlenimi uyandırmaktadır. 
Oysa bunun amaçlanmadığı açıktır. Bu nedenle “idari” ve “yargısal” kelimelerinin 
kaldırılması ve yerine Anayasadaki “olağan kanun yolları” ifadesinin koyulması 
önerilmektedir. Böylece örneğin TBMM İnsan Hakları Komisyonuna başvuru gibi 
“siyasi” yolların kastedilmediği anlaşılır.  
 
Düzenlemenin temel amaçlarından birisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
öngördüğü yerellik (ikincillik/subsidiarity) ilkesinin anayasa şikayeti yoluyla 
hayata geçirilmesidir. Sözleşme’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 
yorumlandığı şekliyle anlaşılmaması halinde bu amaç hasıl olmayacaktır. Bu 
nedenle, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu 
protokoller kapsamı” ifadesinin AİHM içtihatları ışığında anlaşılması gerekir. 
AİHS’in gereği de budur. Sözleşme’nin 46. maddesine göre “Yüksek Sözleşmeci 
Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkemenin kesinleşmiş kararlarına uymayı 
taahhüt ederler”. Bununla birlikte, iç hukukun veya Türkiye’nin taraf olduğu diğer 
uluslararası hukuk kurallarının Sözleşme’den daha geniş bir kapsam belirlemesi 
mümkündür. Bu ihtimal karşısında yine AİHS’nin 53. maddesindeki formülün 
tasarıya alınması uygun görülmüştür. 53. maddeye göre “Bu Sözleşme 
hükümlerinden hiçbiri, herhangi bir Yüksek Sözleşmeci Tarafın yasalarına ve onun 
taraf olduğu başka bir Sözleşmeye göre tanınabilecek insan haklarını ve temel 
özgürlüklerini sınırlayamaz, ya da onlara aykırı düşecek şekilde yorumlanamaz”. 

 
 
(3) Yasama işlemleri ile düzenleyici idarî işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru 

yapılamayacağı gibi Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında 
bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun konusu olamaz. 

 
ÖNERİ: (3) Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı denetimi 
dışında bıraktığı işlemler bireysel başvurunun konusu olamaz.  
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: Anayasanın 148/III maddesinde “Herkes, Anayasada güvence 
altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla 
Anayasa Mahkemesine başvurabilir” ifadesi yer almaktadır. Yasama ve yürütmenin 
de kamu gücü olduğu kuşkusuzdur. Dolayısıyla Tasarıda yasama işlemleri ile 
düzenleyici idarî işlemlerin bireysel başvuru kapsamından çıkartılması, anayasal 
düzenlemenin kapsamını ölçüsüz bir biçimde daraltan, yani anayasaya açıkça aykırı 
olan bir yasal düzenleme niteliği taşımaktadır.  
 
Tasarıda yer alan “yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler” aleyhine başvuru 
yapılamayacağına ilişkin hükümle, soyut bireysel başvuru yapılamamasının 
amaçlandığı anlaşılmaktadır. Ancak “Genel Açıklamalar” bölümünde de açıklandığı 
üzere kişiler bir yasa ya da düzenleyici idari işlemin doğrudan mağduru olabilir. 
Anayasa Mahkemesi bu yasanın ya da düzenleyici idari işlemin somut bir olayda 
başvurucunun kendisine ait bir bir temel hakka doğrudan ve güncel olarak müdahale 
teşkil edip etmediğini inceleyebilmelidir. Bundan ne anlaşılması gerektiği, anayasa 
şikayeti kurumunu aldığımız Almanya’da yerleşik yargı içtihatlarıyla belirlenmiştir. 
Başvuru bu nitelikte değilse, Anayasa Mahkemesi, başvurunun kabul edilebilir 
olmadığına karar verebilir.  
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Bireysel başvuru hakkına sahip olanlar 
MADDE 46– (1) Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya 

da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir.  
 

ÖNERİ: (1) Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen karar, işlem, 
eylem ya da ihmal nedeniyle mağdur olduğunu iddia edenler tarafından 
yapılabilir.   
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: İhlal kaynakları arasında ‘karar’ların da olacağı düşünülerek, 
‘karar’ sözcüğü eklenmiştir. Bunun yanısıra “güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan 
etkilenenler” yerine, “mağduriyet” kavramı tercih edilerek, güncellik ve kişisellik 
unsuru, AİHM içtihatları doğrultusunda ve bireysel başvuruyu bir actio popularis 
davasına dönüştürme tehlikesi içermeksizin somutlaştırılmıştır. Böylelikle kamu 
gücünün ihmalinden doğan hak ihlallerinde başvurucunun hukuki dayanağı 
güçlendirilmektedir. Esasen Tasarıdaki formül, yukarıda açıklandığı üzere, yalnızca 
yasa ya da düzenleyici işlemin doğrudan yol açacağı ihlallerle ilgili olarak Alman 
Anayasa Mahkemesi’nin geliştirdiği bir formüldür. Bu formülü diğer ihlal türlerine, 
özellikle kamu gücünün ihmaline uygulamak, anayasal bir hakkı ölçüsüz bir 
biçimde daraltma sonucunu doğurur. 

 
 
(2) Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamazlar. Özel hukuk tüzel kişileri yalnızca 

tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilirler. 
 

ÖNERİ: (2) Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamazlar. Özel hukuk tüzel 
kişileri tüzel kişiliğe ait hakları ve başkalarına ait olsa bile amaçlarıyla 
doğrudan bağlantılı hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel 
başvuruda bulunabilirler.  
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: Özel hukuk tüzelkişilerinin sadece tüzelkişiliğe ait haklarının 
değil, aynı zamanda amaçlarıyla doğrudan bağlantılı hak ve özgürlüklerinin ihlal 
edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilmelerinin sağlanması, bu 
tüzelkişilerin üyelerinin temel hak ve özgürlükleriyle, tüzelkişinin haklarının içiçe 
geçtiği, neredeyse ayrılmaz biçimde örtüştüğü durumlarda, ilgili temel hak ve 
özgürlüğün korunma alanını genişletici bir etki doğuracak ve bireysel başvuruyla 
korunmak istenen haklar açısından ek bir güvence getirecektir. Aksi halde toplu 
olarak kullanılan haklar yeterince korunmamış olacaktır. 

   
 

(3) Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olarak yabancılar bireysel 
başvuru yapamazlar.  

 
ÖNERİ: (3) Anayasanın siyasi hak ve ödevler bölümünde yalnızca Türk vatandaşlarına 
tanınan haklarla ilgili olarak yabancılar bireysel başvuru yapamazlar.  
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: Tasarıda “yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili 
olarak yabancılar bireysel başvuru yapamazlar” ifadesine yer verilmiştir. Bu ifade 
yanıltıcı sonuçlara yol açma potansiyeli taşımaktadır. Tüm yargısal süreçlerde 
olduğu gibi Anayasa Mahkemesi de şüphesiz anayasa şikayeti sürecinde kişi 
(ratione personae) ve konu (ratione materiae) bakımından yetkili olmadığını tespit 
ettiği başvuruları incelemeyecektir. Anayasada yabancılara tanınmayan haklar 
açısından da ilgili hüküm olmasa bile başvuru geçersiz sayılacaktır.  
 
Bununla birlikte, ilk bakışta yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan bir hakkın 
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kullanımı gibi gözüken bir şikayetin, yabancının AİHS’de korunan bir hakkı ihlal 
etmesi mümkündür. Örneğin, yabancının sınırdışı edilmeme hakkı yoktur. Ancak, 
yabancının sınırdışı edileceği yerde işkence ve/veya kötü muamele görme ihtimali 
varsa AİHM bunu Sözleşme’nin 3. maddesi kapsamında değerlendirmektedir. (Çok 
sayıda örnek arasında bkz. Jabari/Türkiye; Abdolkhani ve Karimnia/Türkiye; 
Z.N.S/Türkiye kararları) Bu durumda artık yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan 
haklardan bahsetmek mümkün değildir. Bu nedenle, genel olarak yalnızca Türk 
vatandaşlarına tanınan haklar kavramı yerine maddenin amaçladığı gibi, Anayasa 
tarafından yalnızca “Türk vatandaşlarına tanınan siyasi hak ve ödevler” ayrımının 
getirilmesi uygun görülmüştür.  

 
 
Bireysel başvuru usûlü  
MADDE 47– (1) Bireysel başvurular, bu Kanunda ve İçtüzükte belirtilen şartlara 

uygun olarak doğrudan ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir. 
Başvurunun diğer yollarla kabulüne ilişkin usul ve esaslar İçtüzükte düzenlenir.  

 
(2) Bireysel başvurular harca tâbidir. 
 

ÖNERİ: (2) Bireysel başvurular harca tâbi değildir.  
Bu fıkranın kaldırılması önerilir. Bu fıkra ile birlikte Anayasa Mahkemesinin 
Kanun Tasarısının 78. maddesinin son fıkrasının da kaldırılması önerilir.  
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: Kuşkusuz bireysel başvuruyu harca tabi tutup tutmamak bir 
tercihtir. Olumlu tarafları olabileceği gibi, başvuru hakkının kullanılmasını 
zorlaştırıcı ve hatta caydırıcı  etkileri de olabilir. Başvurucunun harca tabi tutulması 
konusundaki görüşler şöyle belirtilebilir. 
İnsan hakları ihlal iddiaları nedeniyle hak arama yollarının maliyetli olmaması ve 
kolaylığı esastır. Bir bireysel başvuru, aslında, bir hakkını ihlal ettiği iddiasıyla 
bireyin kamu gücünü Anayasa Mahkemesine ‘şikayet’ etmesidir. Bir bireyin 
hakkının başka bir birey tarafından ihlal edilmesi halinde yapacağı bir şikayet nasıl 
harca tabi değilse, kamu gücünün ihlal etmesi halinde de yapılan şikayet harca tabi 
olmamalıdır. Örneğin, gözaltında işkence gördüğünü iddia ederek savcılığa yaptığı 
şikayeti ve mahkeme tarafından itirazı da reddedilen kişinin Anayasa Mahkemesine 
bireysel başvuruda bulunabilmesi harca tabi tutulabilir mi? Bir ceza davasında adil 
yargılanmadan mahkum edildiğini iddia eden bir bireyin başvurusu harca tabi 
tutulabilir mi? Başvurucu, harç yatırma yükümlülüğü nedeniyle pratikte büyük 
güçlüklerle karşılaşabilir. Harç Maliye Hazinesine, mahkemelerdeki veznelere 
yatırılması  gerektiğinden, bireyin başvuruyu göndereceği yerde, örneğin 
cezaevinde harç yatırma imkanı olmayabilir. Başvurucu, harç nedeniyle bireysel 
başvuruyu yapabilmek için avukat tutmasının gerektiğini düşünecektir. Bu durum 
başvurucu için ayrı bir külfet ve zaman kaybı doğurabilir. Harç, esası bulunmadan 
yapılan bireysel başvuruları engellemek için bir tedbir olarak düşünülmüş olabilir. 
Ancak tasarıda bireysel başvurunun kabul edilebilirlik kriterleri bu işlevi rahatlıkla 
yerine getirebilecek niteliktedir. Ayrıca harç yükümlülüğü, bireysel başvurunun asıl 
amacının ‘anayasal adalet’ değil ama ‘bireysel adalet’ olduğu izlenimi verecektir.  

 
 
(3) Başvuru dilekçesinde başvurucunun ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres 

bilgilerinin,  işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle ihlal edildiği ileri sürülen hak ve özgürlüğün 
ve dayanılan Anayasa hükümlerinin, ihlal gerekçelerinin, olağan hukuk yollarının 
tüketilmesine ilişkin aşamaların ve buna ilişkin nihai işlemin tebliğ tarihinin varsa uğranılan 
zararın belirtilmesi gerekir. Başvuru dilekçesine dayanılan deliller ile ihlale neden olduğu ileri 
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sürülen işlem veya kararların aslı ya da örneğinin ve harcın ödendiğine dair belgenin 
eklenmesi şarttır.  

 
 

ÖNERİ: (3) Başvuru dilekçesinde başvurucunun ve varsa temsilcisinin kimlik, adres 
ve diğer iletişim bilgilerinin,  karar, işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle ihlal 
edildiği ileri sürülen hak ve özgürlüğün ve dayanılan Anayasa hükümlerinin, ihlal 
gerekçelerinin, olağan hukuk yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların ve buna 
ilişkin nihai işlemin tebliğ tarihinin, varsa uğranılan zararın belirtilmesi gerekir. 
Uğranıldığı iddia edilen maddi ve manevi zararın karar aşamasına kadar 
bildirilmesi mümkündür. Başvuru dilekçesine, dayanılan deliller ile ihlale neden 
olduğu ileri sürülen işlem veya kararların aslı ya da örneğinin eklenmesi şarttır. 
 
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: Tasarıdaki koşullara ek olarak, tıpkı AİHM’ye bireysel 
başvurularda olduğu gibi, uğranıldığı iddia edilen maddi ve manevi zararın karar 
aşamasına kadar bildirilmesi olanaklı kılınmıştır. Böylelikle Anayasa 
Mahkemesi’nin hükmedebileceği tazminatın güncelliği sağlanacaktır. 

 
 
(4) Başvurucu bir avukat tarafından temsil ediliyorsa vekâletnamenin sunulması 

gerekir. 
 

(5) Başvurunun kanun yollarını tüketen nihai işlemin başvurucuya tebliğ edildiği 
tarihten veya kanun yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten başlayarak otuz gün 
içinde yapılması gerekir. Haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvuramayanlar, 
mazeretin kalktığı tarihten itibaren onbeş gün içinde ve mazeretlerini belgeleyen delillerle 
birlikte başvurabilirler. Mahkeme öncelikle başvurucunun mazeretinin geçerli görülüp 
görülmediğini inceleyerek talebi kabul veya reddeder. 

 
ÖNERİ: (5) Bireysel başvurunun kanun yollarının tüketilmesinden itibaren 90 
gün içinde yapılması gerekir. Bu süre nihai karar veya işlemin başvurucuya 
tebliğ edildiği tarihten, tebliğ edilmemişse başvurucunun karar veya işlemi 
öğrendiği tarihten; ihlal iddiasıyla ilgili bir kanun yolu öngörülmemişse ihlalin 
öğrenildiği tarihten başlar. Süregelen ihlallerde ihlal devam ettiği sürece 
başvuru yapılabilir. Haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvuramayanlar, 
mazeretin kalktığı tarihten itibaren onbeş gün içinde ve mazeretlerini belgeleyen 
delillerle birlikte başvurabilirler. Mahkeme öncelikle başvurucunun mazeretinin 
geçerli görülüp görülmediğini inceleyerek talebi kabul veya reddeder.  
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: Tasarıda başvuru için 30 günlük bir süre belirlenmiştir. 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde öngörülen altı aylık bir sürenin dahi 
kaçırıldığı çok sayıda başvurunun varlığı dikkate alınacak olursa, Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvuru için belirlenen bu sürenin bir hayli kısa olduğu 
düşünülebilir. Tasarıda sürenin kısalığının ‘haklı mazeret’ hükmüyle dengelenmek 
istendiği görülmektedir. Ancak her süreyi kaçıran başvurucunun bu ‘haklı mazeret’ 
hükmüne dayanmak isteyeceği, bunun da haklı mazeret konusunda ayrı karar 
sürecine ve içtihat alanına yol açacağı açıktır. Kapsamlı dosyalar üzerinde 
çalışmak, yüksek nitelikli başvurular hazırlamak, uygun temsilciyi bulmak zaman 
alabilir; yine örneğin kötü muamele gibi bazı ihlallerin mağdurları kısa süre içinde 
bireysel başvuruda bulunma cesaretini kendilerinde göremeyebilirler. Sürenin 
kısalığı başvuruyu eksik belgelerle yapmaya zorlayabilir. Belirtilen düşüncelerle 
başvuru süresinin 90 gün olarak tayin edilmesi uygun görünmektedir.  
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Bunun yanısıra, sürenin başlangıç tarihi bakımından farklı durumları göz önünde 
tutmak gerekir. Bir karar veya işlem varsa, bu karar veya işlem tebliğ edilebilmiş 
ise, süre tebliğ tarihinde başlar. Ama hukukumuzda tebliğ edilmeyen kararlar da 
vardır; böyle bir durumda süre, başvurucunun karar veya işlemi öğrendiği tarihten 
başlar. Öte yandan ihlal  iddiasıyla ilgili bir hukuk yolunun öngörülmediği veya 
etkili bir hukuk yolunun bulunmadığı olaylarda süre, ihlalin öğrenildiği (veya 
öğrenilmiş olması gerektiği) tarihten başlar. Süregelen ihlallerde ihlal devam ettiği 
sürece başvuru yapılması da, bu türden ihlallerin doğası gereği, açıkça yasada yer 
almalıdır. 
 
Tasarıda sürenin ne zaman sona ereceği konusunda bir hüküm yoktur. Ama 
başvurucunun Mahkemeye ulaştığı tarihin esas alınması bazen sınırlayıcı olabilir. 
Dolayısıyla Mahkeme bu konuda esnek bir içtihat geliştirebilir.  

 
(6) Başvuru evrakında herhangi bir eksiklik bulunması hâlinde Mahkeme Yazı İşleri 

tarafından eksikliğin giderilmesi için başvurucu ya da vekiline onbeş günü geçmemek üzere 
bir süre verilir ve geçerli bir mazereti olmaksızın bu sürede eksikliğin tamamlanmaması 
durumunda başvurunun reddine karar verileceği bildirilir. 

 
ÖNERİ: (6) Mahkemeye ulaşan bir başvuruya verilen esas numarası ve adı 
başvurucuya veya temsilcisine bildirilir. Bireysel başvurunun ön incelemesinde 
başvuru dilekçesinde veya belgelerde tespit edilen bir eksikliğin giderilmesi 
için başvurucuya ya da vekiline, 30 günden az olmamak kaydıyla verilen 
sürenin, geçerli bir mazeret olmaksızın aşılması halinde başvurunun 
düşürülmesine karar verileceği bildirilir. Mahkeme, 30 günlük sürenin aşılması 
halinde, koşulların mazereti haklı kıldığı kanısına varırsa, bir başvurunun 
yeniden kayda alınmasını kararlaştırabilir. 
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: Başvurunun kaydının esasa kayıt numarası ve ad verilmek 
suretiyle yapılması gerektiği düşünülmüştür. Türk hukukunda başvurulara veya 
davalara bir ad verme geleneği yoktur. Ancak Mahkemenin başvurulara ad vermek 
suretiyle böyle bir geleneği başlatması, içtihat hukukunun gelişimi açısından çok 
büyük önem taşımaktadır. Çünkü sadece numara alan davaların numarası 
hatırlanmamakta, akademik tartışmalarda bir davaya numarayla atıf 
yapılamamaktadır. Oysa belli başlı kararlar adlarıyla anıldıklarında aynı kararı 
okumuş olan kişilerce içeriği kolaylıkla hatırlanmakta, hatırlanan davalar arasında 
kolaylıkla karşılaştırmalar yapılabilmekte, içtihatların gelişimi akademik olarak 
tartışılabilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin gördüğü başvuruların her 
birinin bir adı bulunmaktadır. Başvurucunun ‘soyadı’ veya ‘adı ve soyadı’ 
başvuruya ad olarak verilebilir, birden fazla başvurucunun bulunduğu bir başvuru 
birinci “başvurucunun adı ve diğerleri” şeklinde anılabilir. Aynı başvurucu farklı 
konuda daha sonra bir başka başvuru yapacak olursa, yine aynı dava adı ile birlikte 
(no. 2) denebilir. Başvurucu adının gizlenmesini isterse ve gizlenmesi talebinin 
gerekçesi Bölüm Başkanını ikna edecek olursa, başvurucunun adı gizlenebilir. 
Gizleme, davaya başvurucunun adı ve soyadının baş harfleri verilmek suretiyle 
yapılabilir veya çeşitli harfler verilebilir. Yeniden vurgulamak gerekirse, içtihat 
hukukunun gelişmesi isteniyorsa, başvurulara ad verilmesi, atılacak çok önemli bir 
adım olacaktır. 
 
Kayıttan sonra sırası gelen başvuruların yapılacak ön incelemesi sonunda, dilekçede 
veya eklenmesi gereken belgelerde eksikliklerin tamamlanması istenecektir. 
Tasarıda eksikliklerin tamamlanması için on beş günlük süre öngörülmüştür. 30 
günden az olmamak kaydıyla verilecek sürenin, dosyadaki eksiklikleri gidermek 
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için daha uygun bir süre olacağı düşünülmüştür. Böylece maddi açıdan önemli bir 
konuya ilişkin bir davanın salt süre nedeniyle reddinin önüne geçilecektir. 
 
Belirlenen sürede eksikliklerin tamamlanmamasının yaptırımı başvurunun 
düşürülmesi olmalıdır. Çünkü Mahkeme başvurucunun düşürülmesinin maddi bir 
hataya dayandığını ileride tespit edecek olursa, başvuruyu canlandırabilir.  

 
 
Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik şartları ve incelenmesi 
 
MADDE 48 – (1) Bireysel başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı verilebilmesi 

için 45 ilâ 47 nci maddelerde öngörülen şartları taşıması gerekir.  
 
(2) Mahkeme, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların 

kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem taşımayan ve esas hakkında 
karar verilmesini gerektirmeyen ve başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı 
başvuruları reddedebilir. 

 
ÖNERİ: (2) Kabul edilebilirlik incelemesi öncelikle komisyonlarca yapılır. Kabul 
edilebilirlik şartlarını taşımadığına oybirliği ile karar verilen başvurular hakkında 
kabul edilemezlik kararı verilir. Oybirliği  sağlanamayan veya komisyon tarafından 
Bölümlerce incelenmesi uygun görülen dosyalar Bölümlere havale edilir.  

 
ÖNERİ GEREKÇESİ:  
Tasarıdaki ikinci ve üçüncü fıkralarda yer değişikliği yapılmıştır.  
 
Kabul edilebilirlik incelemesi ve bu incelemeyle yetkili kılınan organlar, bireysel 
başvurunun etkili olabilmesi için son derece önem taşımaktadır. Bu nedenle, Alman 
Anayasa Mahkemesi’nin çok uzun bir deneyim ve geniş bir içtihat birikimi sonrasında, 
Mahkeme’nin artan iş yükünü azaltmak için öngördüğü, ön incelemeyle yetkili kılınmış 
komisyonlara, Türk hukuk yaşamında büyük bir yenilik arz eden bireysel başvurunun daha 
başlangış aşamasında geniş yetkiler tanınması, Mahkeme’nin bireysel başvurularla ilgili 
etkili bir içtihat geliştirmesine katkıda bulunmayacaktır. Bu nedenle komisyonun yapacağı 
ön incelemede verilecek kabul edilemezlik kararları için oybirliği şartı aranmıştır. Bunun 
yanında hem oybirliği sağlanamayan konularda, hem de dava konusunun önemi nedeniyle 
Bölümlerin karar vermesinin uygun görüldüğü, önemli bir içtihat geliştirilmesinin 
beklendiği durumlarda, komisyonlara dosyayı Bölümlere havale etme yetkisinin tanınması 
gerekli görülmüştür.  

 
 
(3) Mahkeme, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların 

kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem taşımayan ve esas hakkında 
karar verilmesini gerektirmeyen ve başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı 
başvuruları reddedebilir. 

 
ÖNERİ: (3) Bir başvurunun, Anayasanın yorumlanması ve uygulanması, temel hak ve 
özgürlüklerin  kapsamının  belirlenmesi açısından önem taşımadığı  ve başvurucunun 
önemli bir zarara uğramadığı gerekçesiyle reddine, ancak Bölümlerce karar verilir. 
 
ÖNERİ GEREKÇESİ:  
Tasarıdaki bu fıkrayla, gereksiz başvurularla Mahkemenin zaman harcamaması 
istenmektedir. Gereksizlik kriterleri olarak, başvurucunun önemli bir zarara uğramayacak 
olması (sübjektif kriter) ve Anayasanın yorumlanması ve uygulanması açısından önem 
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taşımaması (objektif kriter) getirilmiş olduğu görünmektedir. Bir başvurunun Anayasanın 
yorumlanması ve uygulanması açısından önemli olup olmadığının incelemesi, ne kadar dar 
ve yüzeysel olursa olsun, aslında bir esas incelemesidir. Dolayısıyla bu fıkraya göre 
başvurunun kabul edilebilir olmadığı kararının verilebilmesi için uygulanması kriterlerin, 
bireysel başvurunun amacı dikkate alınarak özenle belirlenmesi zorunludur. Bunun yanında, 
başvurucu önemli bir zarara uğramamış olabilir; ancak böyle bir durumda bile Mahkemeye, 
bu başvuruyu Anayasanın bir hükmünün yorumlanması açısından fırsat olarak değerlendirip 
incelemeye devam etme yetkisi verilmek istenmiştir. 
  
Öneride ayrıca bazı kavramların sırası değiştirilmiş; temel hak ve özgürlüklerin ihlali 
iddiasıyla yapılan incelemede, bunların kapsamının belirlenmesi için zaten norm alanlarının 
da incelenmesi gerekecektir. Ayrıca aynı bağlamda temel hak ve özgürlüklerin sınırlarından 
da söz etmek, “hürriyetin asıl, sınırlamanın istisna” olacağı ilkesine uygun düşmemektedir.  
 

(4) Kabul edilemezlik kararları kesindir ve ilgililere tebliğ edilir. 
 

ÖNERİ: (4) Kabul edilemezlik kararları kesindir ve ilgililerine tebliğ edilir. Dosyaya 
esas numarası verilmesinden itibaren 1 yıl içinde hakkında komisyon tarafından karar 
verilmeyen dosyalar Bölümlere havale edilir. Bölümler iki yıl içinde karar vermek 
zorundadır. 
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: Bu öneriyle öncelikle, bireysel başvuruların komisyon aşamasında 
uzun süre beklemesinin önüne geçilmek istenmiştir. Ön incelemenin bir yığılma noktası 
olmamasını sağlamanın bir aracı olarak süre koşulu konmuş ve buna uyulmaması halinde, 
otomatik bir havale prosedürü öngörülmüştür. Böylelikle başvurucu, başarı şansı olup 
olmadığı hakkında en kısa sürede bilgilendirilecek ve eğer komisyondan red kararı alırsa, 
AİHM’ye gidip gitmeyeceğine karar verecektir. Ön incelemenin uzun yıllar sürmesi ve 
sonrasında kabul edilemezlik kararı verilmesi, bireylerin etkili bir başvuru yolu olarak 
bireysel başvuruya güvensizliği sonucunu doğurabilir. Ayrıca kabul edilebilirlik kararı 
verildikten sonra, bir an önce başvuruların esastan incelenmesine geçilmesi, Anayasa 
Mahkemesi’nin Anayasanın yorumlanması ve uygulanması bakımından yerleşik içtihadını 
geliştirmesi için de fırsat verecektir.  
 
Bölümlerin karar verme süreleriyle ilgili kısıtlama ise, tıpkı Anayasanın 85. maddesinde 
öngörülen 15 gün içinde karar verme süresinde olduğu gibi, doğrudan bir yaptırımı 
olmayan, ancak Bölümleri en kısa zamanda karar vermeye yönlendiren bir düzenlemedir. 
Bu tür sürelerin dolaylı bir etkisi olacağı  gözden uzak tutulmamalıdır. Şurası muhakkak ki  
Bölümler ve Mahkeme, anayasaya bağlılıkları gereği, yasada böyle sürelerin yer almadığı 
duruma oranla, çok daha hızlı bir çalışma bilinci içinde olacaklardır. Öte yandan Bölümlerin 
mümkün olan en kısa zamanda karar vermeleri, AİHM’ye yapılacak başvurularda, uzun 
yargılama süreleri nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlali sebebiyle Türkiye aleyhine 
verilecek kararlarının da önüne geçecektir.  Nitekim anayasa şikayeti kurumunun en etkili 
biçimde uygulandığı Almanya’da dahi AİHM, anayasa şikayeti sürecinin uzun sürmesinden 
dolayı ihlal kararları vermiştir. Adil yargılanma hakkının ihlali kararına muhatap olma 
endişesi, Anayasa Mahkemesi için dolaylı bir yaptırım olarak değerlendirilmelidir.   

 
 
 (5) Kabul edilebilirlik şartları ve incelemesinin usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar 

İçtüzükte gösterilir. 
 
 
Esas hakkındaki inceleme 
MADDE 49– (1)  Kabul edilebilirliğine karar verilen bireysel başvuruların esas 

incelemesi Bölümler tarafından yapılır. Başkan iş yükünün Bölümler arasında dengeli bir 
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şekilde dağıtılması için gerekli önlemleri alır.  
 

ÖNERİ: (1) Esas hakkındaki inceleme ile önüne gelen kabul edilebilirlik 
sorunları hakkındaki inceleme Bölümler tarafından yapılır. Bölüm, aksini 
kararlaştırmadıkça esas ve kabuledilebilirlik sorunları hakkında aynı anda 
karar verir. Başkan iş yükünün Bölümler arasında dengeli bir şekilde 
dağıtılması için gerekli önlemleri alır. 
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: Komisyondan daha geniş bir heyet olan Bölümün, 
Komisyonun kabul edilebilirlik konusundaki yetkilerini önüne gelen başvurularda 
da hiçbir biçimde kullanamayacağını düşünmek zordur. Bu nedenle Bölümün önüne 
gelen kabul edilebilirlik sorunlarını da incelemesi gerekir. Ancak Bölüm, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesindeki bölümler gibi bir başvuruda kabuledilebilirlik ve 
esas hakkındaki kararı aynı anda verebilir. Bu durum süreci hızlandırır.  

 
(2) Bireysel başvurunun kabul edilebilirliğine karar verilmesi hâlinde başvurunun bir 

örneği Adalet Bakanlığına bildirilir. Başvuruyla ilgili gerekli görülen bilgi, belge ve deliller 
ilgililerden istenir. 

 
ÖNERİ: (2) Bölüm, bireysel başvurunun kabul edilebilirliğine karar vermesi 
halinde bireysel başvuru dilekçesini ve eklerinin birer kopyasını Bakanlığa 
gönderir. Bölüm, başvuruyla ilgili olarak gerek duyduğu bilgi, belge delil ve 
görüşleri ilgililerden ister. 
 
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: Kabul edilebilirliğine karar verilen bireysel başvuruların 
dilekçe ve eklerinin Adalet Bakanlığı’na iletilmesi yetki ve görevi, Bölümlere 
verilmiştir. Bölümün ayrıca, ilgililerden başvurunun kabul edilebilirliği ve esası 
hakkında görüş de isteyebileceği düşüncesiyle “görüş” kelimesi eklenmiştir.  

 
 
(3) Komisyonlar ve Bölümler bireysel başvuruları incelerken her türlü araştırma ve 

incelemeyi yapabilir, bilirkişi incelemesi ya da keşif yapılmasına karar verebilir.  
 

ÖNERİ: (3) Bölümler bireysel başvuruları incelerken her türlü araştırma ve 
incelemeyi yapabilir, zorunlu durumlarda bilirkişi incelemesi yapılmasına 
karar verebilir. 
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: Özellikle Mahkeme kararlarına karşı bireysel başvurular, 
dava konusu maddi olayların tekrar ele alındığı bir süreç değildir. Sadece davada 
uygulanan normun anayasaya uygun yorumlanıp yorumlanmadığını ya da somut 
olayda bu yorum sonucunda başvurucunun temel hak ve özgürlüklerine yönelik bir 
ihlal olup olmadığını incelemekle sınırlıdır. Bu nedenle Komisyon ve Bölümlere 
keşif yapılmasına karar verme yetkisi tanınması bireysel başvurunun doğasına 
aykırıdır.  
 
Bilirkişi incelemesi de diğer yargı yollarında hukuki değil, maddi olayların 
değerlendirilmesinde başvurulan bir yol olduğundan ve gerçekte dava konusu maddi 
olayın açıklığa kavuşturulmasına hizmet ettiğinden, anayasal normların 
yorumlanmasıyla ilgili bir süreç olan bireysel başvuruda ihtiyaç duyulmaması 
gereken bir kurumdur. Ancak bireysel başvuru kurumunun ilk uygulanma 
aşamasında özellikle anayasa hukuku ve insan hakları hukuku uzmanlarından bilgi 
ve değerlendirme konusunda yardım istenmesi söz konusu olabileceğinden bilirkişi 
incelemesine de olanak tanınması gerekli görülmüştür. 
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(4) Mahkeme incelemesini dosya üzerinden yapmakla birlikte, gerekli görürse 

duruşma yapılmasına da karar verebilir.  
 
(5) Bölümler esas inceleme aşamasında, başvurucunun temel haklarının korunması 

için zorunlu gördükleri tedbirlere re’sen veya başvurucunun talebi üzerine karar verebilirler. 
Tedbire karar verilmesi hâlinde esas hakkındaki kararın en geç altı ay içinde Resmî Gazete’de 
yayımlanması gerekir. Aksi takdirde ihtiyati tedbir kararı kendiliğinden kalkar. 

 
ÖNERİ: (5) Bölüm başkanı, başvurunun incelenmesinin her aşamasında, 
başvurucunun yaşama hakkının veya maddi ve manevi bütünlüğünün ihlali 
tehlikesinin doğması halinde acil koruma kararı alabilir. Bölümler esas 
inceleme aşamasında, başvurucunun temel haklarının korunması için zorunlu 
gördükleri tedbirlere re’sen veya başvurucunun talebi üzerine karar verebilirler. 
Tedbire karar verilmesi hâlinde esas hakkındaki kararın en geç altı ay içinde Resmî 
Gazete’de yayımlanması gerekir. Aksi takdirde ihtiyati tedbir kararı kendiliğinden 
kalkar.  
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: Bölüm başkanına acil koruma kararı alma yetkisi tanınması, 
özellikle sınırdışı etme veya geri verme kararlarının uygulanması halinde kişinin 
yaşama hakkının veya işkence yasağının ihlal edilebileceği gibi vahim hallerde 
kullanılabilecek son derece önemli bir yetkidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
İçtüzüğünün 39. maddesindeki yetkinin Anayasa Mahkemesine de tanınması 
yerinde olur.  
 
Bunun yanısıra, sözü edilen tedbirlerin (örneğin, yürürlüğün durdurulması) ne 
olduğunun açıkça belirtilmesi gereklidir. Tasarının diğer bölümlerinde de, Anayasa 
Mahkemesi’nin 1993 yılından bu yana uygulayageldiği yürürlüğün durdurulması 
yetkisinin açıkça düzenlenmesi ve bireysel başvurularda da uygulanması zorunlu 
görülmektedir. 

 
 
(6) Bölümler bireysel başvuru incelemesi sırasında temel hak ihlalinin kanun veya 

kanun hükmünde kararname hükmünden kaynaklandığı kanaatine varırlarsa iptali istemiyle 
Genel Kurula başvururlar.  

 
ÖNERİ: (6) Bölümler bireysel başvuru incelemesi sırasında temel hak ihlalinin 
kanun veya kanun hükmünde kararname hükmünden kaynaklandığı kanaatine 
varırlarsa iptali istemiyle Genel Kurula başvururlar.  Bölümler bireysel başvuruyu 
inceleme sırasında Anayasanın yorumlanmasını gerektiren ciddi bir sorunun 
bulunduğuna veya önlerindeki sorunun çözümünün Mahkemenin daha önce 
verdiği bir kararla bağdaşmayacak bir sonuç yaratacağına kanaat getirdikleri 
takdirde, esas hakkında karar vermeden önceki herhangi bir aşamada, 
başvuruyu karara bağlaması için dosyayı Genel Kurula gönderebilirler.  
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: Bir başvurunun incelenmesi sırasında bölümlerin yargılama 
yetkisini Mahkeme Genel Kuruluna bırakabilmesi ve dosyayı Genel Kurula 
gönderebilmesi önerilmektedir. Genel Kurula içtihatları birleştirme yetkisi 
tanındığına göre, kritik davalarda başvuruyu karara bağlama yetkisi de tanınabilir. 
Bir başvuruyu Genel Kurul önüne götürme yetkisi sadece Bölüme verilmiş bir 
yetkidir; başvurucuya Bölüm kararlarına karşı temyiz hakkı tanınmamıştır. Bölüme 
böyle bir yetkinin verilmesi, Bölümler arasında içtihat uyuşmazlıklarının ortaya 
çıkmadan çözülmesini amaçlamaktadır. Bölümlerin ancak çok ciddi yorum sorunları 
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çıkması halinde nadiren başvurabilecekleri bir yoldur. Genel Kurulun bu şekilde 
vereceği kararlar, çok sayıda başvurunun Mahkeme’nin önüne gelmesini 
engelleyebilir. Öneride, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 30. maddesinden 
esinlenilmiştir. 
 
Bu fıkradaki öneri kabul edilecek olursa, Anayasa Mahkemesi Kanun Tasarısında 
“Genel Kurul” kenar başlıklı 21. maddeye, “içtihat farklılıklarını çözme ve 
Bölümlerden gelen başvurular hakkında karar verme” yetkisi eklenmelidir.  
 
Anayasaya aykırılık halinin tespiti halinde bunun bir bekletici sorun yapılıp kanun 
ya da KHK’nin iptali istemiyle Genel Kurula başvurulmasıyla, somut norm 
denetiminin yolları genişletilmektedir. Ancak bu  durumda bireysel başvuru 
incelemesinin ne olacağı, Genel Kurulun ne kadar süre içinde karar vermesi 
gerektiği ve öngörülen süre içinde karar vermemesi halinde başvurunun esastan 
nasıl karara bağlanacağının belirtilmesi gerekmektedir. Eğer itiraz yolundaki genel 
kural (Tasarının 40. maddesinin 5. fıkra hükmü) geçerli olacaksa, burada ilgili 
maddeye atıf yapılması yerinde olacaktır.  

 
 
(7) Bireysel başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme 

yapılamaz. 

AÇIKLAMA: Anayasanın 148/IV fıkrasının tekrarından ibaret olan bu 
fıkranın uygulamada yanlış anlaşılmayacak biçimde, madde gerekçesinde 
açıklığa kavuşturulması zorunludur. Çünkü bireysel başvuru (anayasa 
şikayeti) konusu olan uyuşmazlıklar, ilke olarak aynı zamanda “kanun yolunda 
gözetilmesi gereken hususlar”dır. Daha açık bir ifadeyle, “kanun yolunda 
gözetilmesi gereken her husus” Anayasa şikayeti konusu değildir. Ama anayasa 
şikayeti kapsamındaki her hususun aynı zamanda kanun yolunda da 
gözetilmesi gerekir. Aksi halde kanun yollarının tüketilmesi koşulunun bir 
anlamı kalmaz. Bu ifadenin salt lafzı dikkate alınırsa anayasa şikayetinin 
konusu kalmayabilir.  

Her üç yargılama hukukunda da en önemli temyiz nedeni, “hukuka aykırılık” 
olarak belirlenmiştir. Anayasa şikayeti kapsamındaki temel hak ve 
özgürlüklerin ihlali halinde, “hukuka aykırılık”ın da gerçekleşmiş olacağı 
kuşkusuzdur. O halde anayasa şikâyeti bakımından “Kanun yolunda gözetilmesi 
gereken hususlar” ibaresinden anlaşılması gereken, yalnızca yasaya aykırılık 
olmalı ve anayasal kural yasada bu biçimde somutlaştırılmalıdır. Çünkü 
yasanın yorumu ve uygulaması ilke olarak uzman mahkemelerin işidir. Ancak 
bu yorum ve uygulamanın da temel hak ve özgürlüklerin bağlayıcılığını ihlal 
etmemesi gerekir ki, bunun yapılıp yapılmadığının denetimi yetkisi Anayasa 
Mahkemesi’ne verilmiştir.  
 

 
(8) Bireysel başvuruların incelenmesinde, bu Kanun ve İçtüzükte hüküm bulunmayan 

hâllerde ilgili usul kanunlarının bireysel başvurunun niteliğine uygun hükümleri uygulanır. 
 

ÖNERİ: (8) Bireysel başvuru hakkına ilişkin usul kurallarının mümkün olduğu ölçüde 
yasada düzenlenmesi yerinde olacaktır. Aksi takdirde usul konusundaki belirsizlikler 
nedeniyle, uygulamada birlik sağlanması zorlaşacak ve Bölümler arası içtihat 
farklılıkları doğması daha muhtemel hale gelecektir.  
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(9) Esas hakkında incelemenin usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar İçtüzükte 

gösterilir.   
  
Kararlar  
MADDE 50- (1) Esas inceleme sonunda başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da 

edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan 
kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilebilir. 

 
ÖNERİ: (1) Esas inceleme sonunda başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya 
da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi halinde, Anayasanın hangi 
maddesinin, kamu gücünün hangi eylem, işlem ya da ihmaliyle ihlal edildiği 
kararda açıkça belirtilir. Mahkeme, ihlalin ve sonuçlarının durdurulması ve 
ortadan kaldırılması için yapılmasını gerekli gördüğü önlemlere hükmeder. 
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: (1) İhlal kararının verilmesi halinde ihlalin ve sonuçlarının 
durdurulmasına ve kaldırılmasına hükmedilmesi Mahkeme açısından bir takdir 
konusu değil, aksine bir zorunluluktur. Bu nedenle fıkranın bu yetkinin 
emrediciliğini vurgular biçimde düzenlenmesi gereklidir. 
 
Mahkemeye verilen yetkinin, ihlalin durdurulmasını da kapması gerektiğinden 
“durdurulması” sözcüğünün eklenmesi önerilmektedir. Ayrıca Mahkemenin bu 
amacın gerçekleştirilmesi için “gerekli gördüğü önlemlere” hükmedebilmesi, daha 
uygun bir ifadedir. Anayasa Mahkemesi bu yetkinin içeriğini, geliştireceği içtihatlar 
yoluyla somutlaştıracaktır.  
 
“Anayasanın hangi maddesinin, kamu gücünün hangi eylem ya da ihmaliyle ihlal 
edildiği kararda açıkça belirtilir” cümlesinde, Alman Anayasa Mahkemesi Kanunun 
95. maddesinin ikinci fıkrasından esinlenilmiştir. Bundaki amaç, somut olayı aşan 
bir biçimde Anayasanın ihlal edilen norm ya da normlarının kararın başlangıcında 
belirtilmesi ve somut olayla bağlantısının özetlenerek, herkes bakımından kolay 
anlaşılır ve uygulanabilir hale getirilmesidir.  

 
 
(2) İhlal bir mahkeme kararından veya idarî işlemden kaynaklanmışsa, ihlale konu 

kararın veya idarî işlemin iptaline karar verilir. Kararın iptali kendiliğinden ihlali kaldırmazsa 
yargılamanın yeniden yapılmasına hükmedilir.  

 
ÖNERİ: (2) İhlal bir mahkeme kararından veya idarî işlemden kaynaklanmışsa, ihlale 
konu kararın veya idarî işlemin iptaline karar verilir. Mahkeme kararının iptali 
üzerine dava dosyası, yargılamanın yeniden yapılması için yetkili mahkemeye 
gönderilir.  
 
ÖNERİ GEREKÇESİ:  
Anayasa şikayetinin işlevi ve Anayasa Mahkemesi’nin yapısı ve uzmanlık alanı 
gereği, başvuru konusu mahkeme kararının ya da idari işlemin iptaline karar 
verildikten sonra, Anayasa Mahkemesi dava konusu hakkında kendisi yeni bir 
hüküm tesis edemez. Her halükarda dava dosyası ilgili mahkemeye geri 
gönderilmeli ve esas hakkında Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yetkili 
mahkeme tarafından yeni bir hüküm tesis edilmelidir. Anayasa Mahkemesi’nin 
işlevi, hak ihlalinin tesbitiyle sınırlıdır. Nitekim  Alman Anayasa Mahkemesi 
Kanununun 95/II maddesi de  Mahkeme’nin davanın esası hakkında karar 
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veremeyeceğini düzenlemektedir.  
 
İhlale sebebiyet veren mahkeme veya idareye, Anayasa Mahkemesinin kararını yerine 
getirip getirmeme konusunda bir takdir yetkisi tanınması yargı bütünlüğü açısından söz 
konusu değildir; ilgili makamlar, ihlale sebebiyet veren kararlarını veya işlemlerini gerekirse 
tamamen, gerekirse kısmen değiştirmek durumundadırlar.  
  
Tasarıdaki biçimiyle ifade açık olmayıp sanki Anayasa Mahkemesi mahkeme 
kararını iptal edip yerine kendisi de yeni bir hüküm verebilirmiş gibi 
anlaşılmaktadır.  

 
 
(3) İhlal, bir kamu gücünün kanunen yapması gereken bir işlemi yapmamasından 

kaynaklanmışsa Mahkeme kararının hangi makam tarafından yerine getirileceğini ve özel 
durumlarda kararın yerine getiriliş şeklini belirleyebilir. 
 

(4) Başvurucunun temel bir hakkının ihlal edilmesi sonucunda uğranılan zararın 
giderilmesine de hükmedilebilir. Bölümler bu kararları kendileri verebilecekleri gibi genel 
mahkemelerde dava açılması yolunu gösterilebilir.  

 
ÖNERİ: (4) Başvurucunun temel bir hakkının ihlal edilmesi sonucunda 
uğranılan zararın giderilmesine de hükmedilebilir. Mahkemenin hükmettiği 
tazminat miktarı kararın kesinleşme tarihinden itibaren en geç üç ay içinde 
başvurucuya ödenir. Temel hak ve özgürlüğün ihlaline ilişkin saptama, 
yargılamanın yeniden yapılmasını gerektiriyorsa zararın tazminine ilişkin 
karar da esas yargılamayı yapan mahkeme tarafından verilir.  
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: Bu fıkranın ikinci cümlesinin kaldırılması önerilir. Çünkü 
Mahkemenin hangi kriterlere kendisinin karar vereceği, hangi kritere göre genel 
mahkemede dava açılması yolunu göstereceği belirtilmemiştir. Bu durum başvurucu 
bakımından öngörülebilir değildir. Başvurucunun yeniden genel mahkemeye dava 
açması, zaman ve masraf açısından büyük külfet yaratabilir.  
 
Ayrıca başvurucuya ödenmesine hükmedilecek miktarın başvurucuya ne zaman 
ödeneceği konusunda tasarıda bir hüküm yoktur. Sürenin belirtilmesi gerekir.  

 
AÇIKLAMA: Tazminat konusunda diğer mahkemelerle Anayasa 
Mahkemesi’nin yetki ve uzmanlık alanlarının çok dikkatli bir biçimde 
ayrılması gereklidir. Eğer kanuna aykırılıklar, kanun yollarında 
gözetilmesi gereken hususlar olarak bireysel başvuıru kapsamında 
inceleme konusu yapılamayacaksa, zarar hangi kriterlere göre 
saptanacaktır? Bu nedenle Anayasa Mahkemesi’nin ancak kamu 
gücünün ihmali ya da sürekli hak ihlali halinde tazminata 
hükmedebilmesi gerekir. Buna karşılık davanın maddi unsurlarının 
değerlendirilmesini gerektiren hususlarda dava dosyasının geri 
gönderildiği yargılama makamının tazminata hükmetmesi, maddi 
unsurların yeniden değerlendirilmesi de olanaklı olduğundan daha 
uygundur.  
 
Bu konuda şöyle bir ayrım yapılması düşünülebilir: İhlallerin bir kısmı 
esasa ilişkin olacaktır. Örneğin, kişinin ifade özgürlüğünün ihlal edilmesi 
halinde yargılamanın yeniden yapılmasına gerek olabilir ya da ihlal 
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tespitiyle birlikte tazminata da hükmedilebilir. Ancak söz konusu olan, 
mülkiyet hakkının ihlal edilmesi ise, bunun asıl mahkemesi tarafından 
tespit edilmesi gerekir.  
 
İkinci hal ise usule ilişkin ihlaldir. Örneğin, adil yargılanma hakkının 
ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda kişinin hakkında verilmiş 
mahkumiyet kararı her durumda ortadan kalkmaz; makul sürede 
yargılanma ihlali durumunda olduğu gibi. Bu durumda tazminatı tespit 
için tekrar mahkemeye yollamanın fazla bir anlamı olmayacaktır.  
 
Ancak her ihtimalde bu konunun ayrı bir maddede ayrıntılı bir şekilde 
düzenlenmesi zorunluluğu vardır.  
 
Alman Anayasa Mahkemesi Kanununun 95/II maddesinin 
yorumlanmasında ve AYM içtihatlarında, Mahkemenin,  bireysel 
başvuruyu kabul etmesinden sonra, dosyayı geri yolladığı mahkemeye ya 
da idari makama belli bir işlemi yapma ya da zararı ortadan kaldırmak 
için ne yapacağını belirtme konusunda yetkili olmadığı belirtilmektedir 
(Bkz. BVerfGE 7, 99 (105 f.); E. 14, 192 (193). Mahkeme’nin tazminata 
hükmetmesinin mümkün olmadığı da yerleşik içtihadında açıkça 
belirtilmiştir (BVerfGE 1, 3; E 43, 203 (211). 

 
 
(5) Bölümlerin esas hakkındaki kararları gerekçeleriyle birlikte ilgililere ve Adalet 

Bakanlığına tebliğ edilir. Bu kararlar, Mahkemenin internet sayfasında ve Bölümlerce uygun 
görülenler Resmî Gazete’de yayımlanabilir. 

 
ÖNERİ: (5) Komisyon, Bölüm ve Genel Kurul’un tüm kararları gerekçeleriyle 
tam metin olarak Mahkemenin internet sayfasında yayımlanır. Kararlar, 
içtüzükte düzenlenecek ölçütlere göre Mahkeme tarafından önem sırasına göre 
sınıflandırılır. Birinci derecede önemli olarak sınıflandırılan kararlar ayrıca 
Resmi Gazete’de yayımlanır.  
 
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: (5) Mevcut teknolojik koşullar dikkate alındığında kararların 
bir kısmının yayınlanıp bir kısmının yayımlanmaması yerinde bir tercih değildir. 
Komisyonların da önemli kararlar verebilecekleri düşünülerek bunların da 
yayımlanması önerilir. Bölümlerin esas yanında kabul edilebilirlik kararları da 
verebilecekleri düşünülerek, her iki tür kararın da yayımlanması düşünülmüştür.  

 
 
(6) Bölümlerin esas hakkındaki kararları kesindir ve yasama, yürütme ve yargı 

organları ile gerçek ve tüzel kişileri bağlar.  
 

ÖNERİ: (6) Bölümlerin ve Genel Kurulun kararları kesindir ve yasama, 
yürütme ve yargı organları ile gerçek ve tüzel kişileri bağlar.  
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: Bölümlerin kabul edilebilirlik konusunda da karar 
verebilmeleri önerisi (tasarı md. 49/1) kabul edilecek olursa, fıkradaki “esas 
hakkındaki” terimi çıkarılmalıdır. Genel Kurula da yargılama yetkisi tanıma önerisi 
(tasarı md. 49/6) kabul edilecek olursa, bu fıkraya “Genel Kurul” terimi 
eklenmelidir.  
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(7) Komisyonlar arasındaki içtihat farklılıkları bağlı oldukları bölümler, bölümler 

arasındaki içtihat farklılıkları ise Genel Kurul tarafından çözülür. Buna ilişkin diğer hususlar 
İçtüzükte düzenlenir. 

 
(8) Davadan feragat halinde düşme kararı verilir.   
 

ÖNERİ: (8) İnsan haklarına saygı ilkesi başvurunun incelenmesine devam 
edilmesini gerektirmedikçe, aşağıdaki hallerden birinin ortaya çıkması halinde 
düşme kararı verilebilir:  
(i) Kaydedilen başvurunun başvurucu tarafından takip edilmemesi,  
(ii) Bakanlık ile başvurucu arasında sulh yapılması,  
(iii) Başvurunun daha fazla incelenmesini gerektirmeyen bir sebebin 
bulunması. 
 
ÖNERİ GEREKÇESİ: (i) Bazı haklar vazgeçilemezdir. Feragat, bireyin bir insan 
hakkının ihlal iddiasından Mahkeme huzurunda vazgeçmesi anlamına gelecektir. 
Başvurucu davadan feragat etse bile Mahkemenin incelemeyi sürdürmek isteyeceği 
haller bulunabilir. Feragat yerine “bireyin başvuruyu izlememesi” önerilmektedir. 
Feragat etmek isteyen başvurucu başvuruyu izlemek istemeyecektir. Bu durumda 
başvuru düşürülebileceği gibi, feragat etmediği halde başvuruyu izlemek istemeyen 
kişilerin de başvurusu düşürülebilir.  
 
(ii) Tasarıda mahkeme dışı çözüm yöntemlerine yer verilmemiştir. Ancak benzer 
türde çok sayıda başvurunun yapıldığı hallerde, içlerinden biri hakkında kriterlerin 
koyulacağı pilot karar verilmesi üzerine diğer bütün başvurular sulh ile 
sonlandırılabilir.  
 
(iii) Başvurunun daha fazla incelenmesini gerektirmeyen bir neden ortaya çıktığında 
Mahkeme düşme kararı verebilir.  
 
Mahkeme insan saygı ilkesinin gerektirmesi halinde başvuruyu incelemeye devam 
edebilir. Aynı zamanda bireysel başvurunun işlevi, kişilerin temel hak ve 
özgürlüklerini korumak olduğu kadar, anayasal düzeni de korumaktır. Dolayısıyla 
bireysel başvurunun karara bağlanmasında anayasal normların yorumlanması 
bakımından objektif bir fayda bekleniyorsa, davadan feragate rağmen davaya 
bakılabilmesi, kurumun işlevini yerine getirmesi için büyük yarar sağlayacaktır. 

 
 
Başvuru hakkının kötüye kullanılması 
Madde 51- (1) Bireysel başvuru hakkını açıkça kötüye kullandığı saptanan 

başvurucuların yargılama giderlerini ödemesine hükmedilir.  
 

ÖNERİ: Bu hükmün tasarıdan çıkarılması önerilir. Alman Anayasa Mahkemesi Kanununun 
34 ve 34a maddelerinde düzenlenen bu hükmün uygulanması konusunda kanunda açık 
kriterler yer almamaktadır. Her ne kadar Alman Anayasa Mahkemesi zaman içinde yerleşik 
denebilecek bir içtihat geliştirdiyse de, hakkında kabul edilemezlik kararı verilmiş olan bir 
kararın içeriksiz olması ile gerekçesinin yeterli olmaması arasındaki çizgi çok incedir. Bu 
nedenle kriterlerinin açık biçimde belirlenmesi olanaksız olan başvuru hakkının kötüye 
kullanılması hususunun kanunda hiç yer almaması daha yerinde görülmektedir.  

 


