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ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU 

GİRİŞ 

Günümüzde anayasa şikayeti, Orta Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere Avrupa’nın 

pek çok ülkesinde uygulanan bir yargı yoludur. Anayasa şikayeti yolunun amacı, bir temel 

hak ya da özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasında olan bireyin, doğrudan Anayasa 

Mahkemesi’ne (AYM) başvurabilmesi olanağının sağlanmasıdır. Bir hukuk devletinde, 

hakların ihlal edilmesi halinde, bireylerin bu haklarını ileri sürebilecekleri cezai, hukuki ve 

idari yargı yerleri bulunmaktadır. Ayrıca anayasa yargısının bir parçası olan itiraz yolu da 

bireyin somut bir olayda temel hak ve özgürlüğünü koruma amacına yönelik bir mekanizma 

olsa da, anayasa şikayeti mekanizması salt temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin bir 

mekanizma olduğundan çok daha kapsamlı bir yargı yoludur. Anayasa şikayeti, diğer yargı 

yollarından bir sonuç alamayan bireylere ek olarak sunulmuş bir hak arama mekanizmasıdır 

07.05.2010 tarih ve 5982 sayılı “T.C. Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun”, 12 Eylül 2010 tarihinde halkoylamasında kabul edilerek 

yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 18. maddesi, Anayasa’nın 148. Maddesine, “bireysel 

başvuruları karara bağlama” görevini de ekleyerek AYM’nin görev tanımını genişletmiştir. 

Anayasa’nın 148. maddesine 07.05.2010 tarihinde eklenen 3. fıkra, anayasa şikayeti 

mekanizmasını düzenlemektedir. Bahsedilen hükme göre; “Herkes, Anayasa’da güvence 

altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki 

herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne 

başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması 

gereklidir.”  Yine aynı kanun ile Anayasa’ya eklenmiş bulunan geçici 18. maddenin son 

fıkrasına göre, “Bireysel başvuruya ilişkin gerekli düzenlemeler iki yıl içinde tamamlanır. 

Uygulama kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bireysel başvurular kabul edilir.” 

Daha sonra çıkartılan ve 03.04.2011 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 6216 sayılı Anayasa 

Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 76. maddesine göre de 

yasanın bireysel başvuruyla ilgili 45 ila 51. maddeleri 23.09.2012 tarihinde yürürlüğe 

girecektir. Bunların yanında Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü de anayasa şikayeti 

mekanizmasını özellikle usul bakımından detaylı bir şekilde düzenlemektedir.  

I. BİREYSEL BAŞVURU KAVRAMI 

Anayasa’da söz konusu başvuru yolu için “bireysel başvuru” kavramı kullanılmıştır. 

Ancak bu terim düzenlemenin içeriğini doğru olarak yansıtmamaktadır. Zira bireysel başvuru 

çok daha geniş kapsamlı bir terimdir. Her anayasa şikayeti bir bireysel başvurudur; ancak her 

bireysel başvuru anayasa şikayeti değildir. Anayasa şikayetinde, ihtilaf konusu olan husus, 

bireyin sınırlı sayıda belirtilmiş olan hak ve özgürlüklerinin, kamu gücü tarafından ihlal 

edilmesi durumunda ortaya çıkan somut hak ihlalidir.  Oysa ki bireysel başvuru kavramından, 

uygulanan normun anayasaya aykırılığının ileri sürülmesi, yani norm denetimi 

anlaşılabileceği gibi soyut normun somut olayda uygulanması sonucu oluşan hak ihlali de 

anlaşılabilmektedir. Yani anayasa şikayetinde amaç, başvuru konusu olan normun anayasaya 

aykırılığını tespit etmek değil, oluşan hak ihlalinin anayasaya aykırılık nedeniyle önüne 

geçmektir. Bu nedenle anayasa şikayeti, hem norm denetimini hem de somut uygulamayı 

kapsayan bireysel başvuru kavramına göre, daha dar kapsamlı bir kavramdır. 

Bireylere AYM’yi harekete geçirme imkanı sağlayan bu mekanizmada, başvurular bir 

uyuşmazlığın ortaya çıkması veya bir kanunun uygulanıyor olması şartına da tabi 

tutulmamıştır. Bütün yurttaşlara açık olan dava yolu, anayasayı koruma ya da genel koruma 

davası değildir. Burada ulaşılmak istenen amaç, bireyin temel haklarını anayasa yargısı 
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yoluyla korumak olduğundan başvuru yapılabilmesi için menfaat şartının olması yeterlidir
1
. 

Menfaati ihlal edilen kişi işlemlere yönelik olarak, belirlenen süre içerisinde, AYM’ye 

başvurabilmektedir. Temel hakları etkin bir güvence altına almayı amaçlayan bu denetim 

yolu, bireylerin temel haklarının kamu gücü tarafından ihlal edilmesine karşı öngörülmüş bir 

mekanizmadır.  

Diğer anayasal yargı organları (Yargıtay, Danıştay) da temel hak ve özgürlüklerin 

korunmasına hizmet etmektedir. Ancak diğer yargı yollarındaki temel amaç, temel hakların 

korunmasına özgülenmek yerine, normlar hiyerarşisi çerçevesinde normların birbirine 

uygunluğunu denetlemekten ibarettir. Yani asıl amaç anayasal düzeni korumaktır. Bu durum 

da şunu karşımıza çıkarmaktadır: Kanunlar anayasaya uygun oldukları sürece salt 

uygulamadaki aksaklıklar veya farklılıklar nedeniyle AYM’ye başvurulamamaktadır. Yargı 

organları, işlemlerin kanunlara uygunluğunu, kanunların da anayasaya uygunluğunu 

denetlemektedir. Ancak bu mekanizma somut hak ihlalleri bakımından çok hantal işleyen bir 

mekanizmadır. Somut uygulamadaki temel hak ve özgürlük ihlalleri doğrudan anayasaya 

aykırılık konusu yapılamamaktadır. Zira söz konusu yargı organlarının temel işlevi bireylerin 

temel hak ve özgürlüklerini güvence almak değil, kanunların anayasaya uygun bir şekilde 

uygulanmasını denetlemektir. Temel hak ve özgürlüklerin korunması dolaylı bir işlevdir. Bu 

nedenle somut olayda hak ihlallerinin yoğun bir şekilde yaşandığı ülkemizde, doğrudan 

doğruya temel hak ve özgürlükleri denetleyen bir mekanizmanın kurulması bir gereklilik 

halini almıştır.   

Anayasa şikayeti, gerçek anayasa şikayeti ve gerçek olmayan anayasa şikayeti olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Gerçek anayasa şikayetinde kamu gücünün (yasama, yürütme ve 

yargı işlevlerinden doğan) bir işlemiyle temel hakkı ihlal edilen bireyin AYM’ye doğrudan 

başvurusu söz konusu olmaktadır. Gerçek anayasa şikayetinin uygulanışında olağan kanun 

yollarının tüketilmiş olması bir ön koşuldur. Anayasa’nın 148. maddesindeki düzenleme de 

gerçek anayasa şikayetine dayalı bir uygulama getirmektedir. Bu mekanizmanın en iyi 

uygulandığı ülke Almanya
2
’dır. Bunun yanında Avusturya ve İspanya

3
 1980, Çek 

                                                           

1
 Hasan Tunç, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, Yetkin Yayınları, Ankara, 1997, s.87 

2
 Almanya’da yasama, yürütme, yargı olmak üzere bütün kamu gücü işlemleri anayasa şikayetine konu 

yapılabilmektedir. Bu sistem Alman Anayasasında 1969 yılından beri bulunmaktadır. Bu tarihten beri Alman 

Anayasa Mahkemesi pek çok insan hakkı ihlalini çözüme kavuşturmuş ve hukuk devleti ilkesini başarılı bir 

şekilde uygulamıştır. Anayasamızda yer alan anayasa şikayeti mekanizmasından farklı olan hususlardan biri, 

burada yasama yürütme ve yargı organlarının her türlü kararına karşı anayasa şikayeti yolunun açık olması iken 

bizde yasama işlemleri ve yürütmenin düzenleyici işlemleri, AYM kararlarına ve Anayasa’ya aykırılık denetimi 

yapılamayacak işlemlere karşı anayasa şikayeti mekanizmasının kapalı tutulmasıdır. Bir diğer farklılık ise şudur: 

Alman Anayasası’na göre, acil ve güncel bir hakkın ihlalinin söz konusu olduğu hallerde anayasa şikayeti yoluna 

başvurabilmek için kanun yollarının tüketilmesi şartının aranmamasıdır. (Ece Göztepe, “Türkiye’de Anayasa 

Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkının (Anayasa Şikayeti) 6216 sayılı Kanun Kapsamında 

Değerlendirilmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz-Ağustos 2011:95, s.17.) 

3
 Avusturya’da yer alan sistem ise Anayasamızda öngörülen anayasa şikayeti yolundan büyük ölçüde farklıdır. 

İlk olarak Avusturya’daki sistemde bireyin temel haklarından birinin idarenin bir işlemi ile ihlal edilmesi halinde 

anayasa şikayeti yoluna başvurulabilmektedir. Yani anayasa şikayetine konu olabilecek işlemlerin kapsamı 

oldukça sınırlıdır. Bunun yanında, bu mekanizma ile AYM’ye başvurulmadan önce yargısal yolların tüketilmiş 

olması şart değildir. İdarenin, hak ihlali yaratan söz konusu işlemine karşı, birey dilerse idari yargıya 

başvurabileceği gibi dilerse doğrudan AYM’ye başvurabilmektedir.    

İspanya’da yer alan anayasa şikayeti (amparo) yolu ise, kamu gücünün temel hak ve özgürlüklere uymasını ve 

saygı göstermesini sağlayan bir mekanizma olarak tanımlanmıştır. İspanyol Anayasası’na göre bütün temel hak 

ve özgürlükler için anayasa şikayeti yoluna başvurulamamaktadır. Bu nedenle koruma alanı sınırlıdır. Buna 
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Cumhuriyeti 1993, Slovenya 1994, Hırvatistan 1991, Makedonya 1991 yılından beri anayasa 

şikayeti mekanizmasını kullanmaktadır. Bu sistemin en temel amacı, ülkede meydana gelen 

insan hakları ihlallerinin ülkenin sınırları içinde çözülmesidir. Gerçek anayasa şikayeti 

mekanizması, AİHS’nin ihlali halinde sözleşme tarafı devlete karşı Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’ne (AİHM) yapılacak kişisel başvuruya paralel bir uygulamadır. Bunun yanında, 

gerçek olmayan anayasa şikayeti de temel hakkı ihlal edilen bireyin dava yollarını tükettikten 

sonra belli bir süre içinde yapabildiği bir başvuru türüdür. Gerçek olmayan anayasa 

şikayetinin gerçek anayasa şikayetinden farkı, bu başvurunun temel hakkın ihlaline yol açan 

idari işleme ya da mahkeme kararına karşı değil, bu kararların alınmasına neden olan kurala 

karşı yapılabilmesindendir. Bu nedenle gerçek olmayan anayasa şikayeti, somut norm 

denetiminin birey tarafından harekete geçirilebilen bir türünü andırmaktadır
4
. 

Gerçek olmayan anayasa şikayetinde soyut ve somut norm denetimi yalnızca norm 

denetimiyle sınırlıyken, gerçek anayasa şikayeti normun somutlaşması ile ortaya çıkan somut 

hak ihlallerini denetim altına almaktadır. Bu bakımdan gerçek olmayan anayasa şikayeti için, 

bireyler tarafından başlatılmış itiraz yolu dememiz yanlış olmayacaktır. Tıpkı mahkemelerin 

başlattıkları itiraz yolunda olduğu gibi, soyut normun somut olaya uygulanması sırasında, 

uygulanan normun anayasaya aykırılığı söz konusu olduğunda bu norma karşı bireylerin 

başvuru yapabilmesi hakkı doğmaktadır. Gerçek anayasa şikayetinde ise başvuru konusu olan 

husus normun anayasaya uygunluğu değil, bu normun uygulanışı sonunda oluşan somut hak 

ihlalinin anayasaya aykırılığı sorunudur. Bu bakımdan gerçek anayasa şikayeti 

mekanizmasının aslında bir anayasaya uygunluk denetim mekanizmasından ziyade, anayasal 

hakların doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayan bir denetim mekanizması olduğunu 

söylemek daha doğru olacaktır. Nitekim, yukarıda da bahsedildiği gibi, Anayasamızda 

benimsenmiş olan yol da gerçek anayasa şikayeti mekanizmasıdır.  

Anayasa şikayeti mekanizmasının Anayasamıza eklenmesinin birden çok sebebi 

bulunmaktadır. İlk olarak, anayasa değişiklik teklifinin madde gerekçesinde, bu 

mekanizmanın oluşturulmasında, AİHM’nin Türkiye aleyhine vermiş olduğu ihlal 

kararlarının etkili olduğu karşımıza çıkar. Nitekim her yıl ülkemiz aleyhine binlerce başvuru 

yapılmakta ve bu başvuruların büyük bir çoğunluğunda ihlal kararı verilmektedir. Bu durum 

hem ülkemizin uluslararası düzeyde itibarını zedelemekte, hem de ekonomimize hatırı sayılır 

bir yük oluşturmaktadır. Bu nedenle tıpkı İspanya’da olduğu gibi, kendi meselelerimizi kendi 

sınırlarımız içinde çözmek mantığı
5
 benimsenmiş ve anayasa şikayeti mekanizması 

oluşturulmuştur. Böylece Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklerin bir kısmı için önce 

AYM’ye başvurulacak, buradan sonuç alınamadığı takdirde AİHM’ye başvurulacaktır. AYM 

                                                                                                                                                                                     

karşılık, anayasa şikayeti yoluna başvurabilecek kişiler Anayasamızdaki düzenlemeye göre çok daha geniş 

tutulmuştur. İspanyol Anayasası’na göre temel hak ve özgürlüklerin ihlalinde, meşru bir menfaat bağlantısı olan 

bütün gerçek ya da tüzel kişiler anayasa şikayeti yoluna başvurabilmektedir. Yasa koyucu burada meşru menfaat 

bağını bir ölçüt olarak belirleyerek başvurabilecek kişileri oldukça genişletmiştir. Buna karşılık Anayasamızda 

yer alan düzenleme tüzel kişilere anayasa şikayeti yolunu prensip olarak kapalı tutmuştur. Bunun yanında 

İspanyol sisteminde de Anayasamızda olduğu gibi, kamu güçlerinin işlemleri ve eylemleri denetim konusu 

yapılmakta, kanunların Anayasa’ya aykırılığı hususunda bireysel başvuruya imkan tanınmamaktadır. Yani 

burada da denetim konusu olan husus norm değil, hak ihlalidir. (Göztepe, a.g.m., s.19.) 

4
 Fazıl Sağlam, “Anayasa Şikayeti Anlamı, Kapsamı ve Türkiye Uygulamasında Olası Sorunlar”, Demokratik 

Anayasa, Haz. Ece Göztepe ve Aykut Çelebi, Metis Yayınları, İstanbul, 2012, s.421 vd. 

5 “Mahkeme, Sözleşme’nin 35. maddesinin amacının, iddia edilen ihlallerin Mahkeme önüne gelmeden önce, bu 

ihlalleri önlemek veya gidermek için Taraf Devletlere fırsat verilmesi olduğunu hatırlatmaktadır. Kendi hukuk 

sistemlerinde varolan durumu düzeltme fırsatı verilmeden önce, devletlerin uluslararası bir organ önünde 

eylemlerinin hesabını vermemesi gerekmektedir.”, Tănase v. Moldova, no 7/08, 27.04.2010, §120. 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fstrasbourgobservers.com%2F2010%2F05%2F12%2Ftanase-v-moldova-multiple-readings-of-a-case-concerning-multiple-nationality%2F&ei=eBR7UI3jJZDcsgbrvYHoAg&usg=AFQjCNHy89DOtT3s8KhBuphV0i895IbuDw&sig2=hmk2h_DWMEpeTAaF67SIWw
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bir nevi filtre görevi görecek, bütün başvuruların AİHM’ye getirilmesine engel olacaktır. 

Anayasa şikayeti mekanizmasının oluşturulmasındaki bir diğer gerekçe ise, bireylerin sahip 

oldukları temel hak ve özgürlüklerin daha iyi korunmasını sağlamak ve kamu organları 

üzerinde Anayasa’ya uygun davranmak yönünde baskı kurmaktır. Böylece bu yeni iç hukuk 

denetimi sayesinde kamu gücü Anayasa’ya uygun hareket edecek ve ülkemizde yaşanan ihlal 

sayısı azalacaktır. 

Anayasa şikayeti yolunun getirdiği yararlar dört ana başlıkta ifade edilmektedir
6
: 

1. Hak ve özgürlüklerin dolaysız olarak kullanılabilmesini sağlamak ve korumak 

2. Anayasa’ya uygun yorum ilkesinin kapsamını genişletmek 

3. Yargıda birliği sağlamak 

4. Yurttaşların demokratik bilinçlerinin gelişmesinde katkıda bulunmak 

II. BİREYSEL BAŞVURUNUN KAPSAMI VE OLASI SORUNLAR 

Anayasa şikayetinin ne olduğu ve diğer ülkelerdeki uygulanma şeklinden kısaca 

bahsettikten sonra anayasa şikayeti mekanizmasının kapsamını incelememiz, yani hangi 

işlemlere karşı ve hangi haklara dayanarak anayasa şikayeti yoluna başvurulabileceğini ortaya 

koymamız gerekmektedir. 6216 sayılı Kanun’un 45. maddesi bireysel başvuru yolunu şu 

şekilde düzenlemektedir, “Herkes, Anayasada 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. Söz konusu başvuruyu yapabilmek için kanunda 

öngörülmüş olan idari ve yargısal başvuruların tamamının tüketilmiş olması gerekir.”  Bu 

düzenlemede dikkat çeken ilk husus bireysel başvurunun sadece AİHS kapsamında olan ve 

aynı zamanda Anayasa’da düzenlenmiş haklarla sınırlı tutulması ve bunun olağanüstü bir 

kanun yolu olarak düzenlenmiş olmasıdır. Dolayısıyla AİHS’de düzenlenip Anayasa’da 

düzenlenmeyen veya Anayasa’da düzenlenip AİHS’de düzenlenmeyen haklar kural olarak 

anayasa şikayeti yolunun konusu olamaz. Bahsedilen kanunun 45. maddesinin 3. fıkrasına 

göre ise, “Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru 

yapılamayacağı gibi Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında 

bıraktığı işlemler de bireysel başvuru konusu yapılamaz.” Bu düzenleme ile öncelikle yasama 

işlemleri ve düzenleyici idari işlemler bireysel başvuru kapsamının dışında tutulmuştur. Oysa 

Anayasa’nın 148. maddesinde herhangi bir sınırlama yapılmaksızın kamu gücü tarafından 

yapılan ihlallerden söz edilmektedir ve bu geniş kavramın da yasama, yürütme ve yargı 

işlemlerini kapsadığı açıktır. Dolayısıyla söz konusu kanun hükmü Anayasa’ya aykırı olarak 

başvuru hakkını sınırlamaktadır
7
; zira Anayasa’ya göre her türlü kamu gücü kullanımından 

doğan ihlal başvuru imkanı sağlamaktadır. Yani Anayasa’da yasama organının, yürütme 

organının, idari makamların ve yargı organlarının temel hak ihlalleri denetim altına alınmıştır. 

Anayasa şikayeti mekanizmasında temel hak ve özgürlükleri kamu gücü tarafından ihlal 

edilen kişiler, ihlale yol açan işleme, eyleme ya da ihmale karşı AYM’ye doğrudan başvurma 

hakkına sahip kılınmıştır. Burada anayasa şikayetine konu olabilecek işlemleri kısaca 

                                                           

6
 Ece Göztepe, a.g.m.,  s.21. 

7
 Sağlam, a.g.m., s.447. 
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özetlersek karşımıza şöyle bir tablo çıkacaktır: Anayasa’da yer alan hak ve özgürlüklerden 

AİHS’de veya buna ek olan ve Türkiye’nin taraf olduğu protokollerde yer alanlardan birinin 

kamu gücü tarafından ihlal edilmesi halinde anayasa şikayeti yoluna başvurulabilecektir. 

Dolayısıyla ilk olarak bulunması gereken şart, yukarıda bahsedilen ve sınırlı sayıda olan 

haklardan birinin kamu gücü tarafından ihlal edilmesidir. Dolayısıyla anayasa şikayeti 

mekanizması salt kamu gücü-birey ilişkisine yönelik, dikey etki sağlayan bir mekanizmadır; 

yatay etkisi yoktur
8
. Ancak kanun, kamu gücü tarafından yapılan her türlü ihlali AYM 

denetimi kapsamına almamaktadır. Yasama işlemleri, düzenleyici idari işlemler, AYM 

kararları ve Anayasa’nın yargı denetimi dışında bıraktığı diğer işlemler bireysel başvuru 

konusu yapılamamaktadır. Anayasa’nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemlere örnek 

olarak, Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemler ile Yüksek Askeri Şuranın bazı 

kararları gösterilebilir. 

Anayasa şikayetinde, yalnızca AİHS ile de koruma altına alınmış olan anayasal hak ve 

özgürlüklerin uygulanışı denetlenmektedir. Bir hakkın anayasa şikayetine konu olabilmesi 

için hem AİHS hem de Anayasa tarafından güvence altına alınmış olması gerekir. Burada 

denetlenen husus AİHS’deki haklar değil, Türk Anayasası’nda yer alan hak ve özgürlüklerdir.  

AİHS yanında Türkiye’nin taraf olduğu protokoller de başvuru kapsamına alınmıştır. Bu 

protokoller AİHS sisteminin bir parçasını oluşturmaktadır.  Bu bağlamda öncelikle denebilir 

ki, Anayasa’da yer alan sosyal ve ekonomik haklar, anayasa şikayeti mekanizması 

kapsamında değildir. Anayasa şikayeti yoluna klasik haklarla sınırlı olarak 

başvurulabilmektedir. Burada ulaşılmak istenen amaç, devletin olumlu edimiyle 

gerçekleştirdiği ve doğrudan talep edilebilir nitelikte olmayan hakları kapsam dışında 

tutmaktır. Anayasa’da yer alan hakları, üçlü bir sınıflandırmaya tabi tutmak ve bunları 

birbirinden ayırmak güçlük arz etmektedir. Bu nedenle anayasa şikayeti yoluyla sağlanacak 

korumanın AİHS kapsamındaki anayasal hak ve özgürlüklerle sınırlı tutulması uygun 

görülmüştür. Şu halde anayasa şikayeti yoluyla sağlanacak korumanın AİHS kapsamındaki 

anayasal hak ve özgürlüklerle sınırlı tutulmasının amacı, klasik hakları, devlete olumlu bir 

edim yükleyen haklardan ayırmaktır.  

Öte yandan, anayasa şikayeti mekanizmasının sağladığı koruma yalnızca AİHS’de yer 

alan hak ve özgürlükleri değil, ek protokollerde yer alan hakları da içine almaktadır. Burada 

şu soru gündeme gelebilmektedir: Söz konusu ek protokoller, yalnızca Türkiye’nin taraf 

olduğu protokoller midir yoksa Türkiye’nin taraf olmadığı ek protokoller de bu kapsamda 

değerlendirilebilir mi? Doktrinde ağırlıklı olarak kabul edilen görüşe göre burada önemli olan 

Türkiye’nin protokole taraf olması değildir. Aksinin iddia edilmesi normun maddi içeriği 

açısından daraltma niteliği taşımaktadır. Burada uygulanacak olan protokol değil ona tekabül 

eden anayasa kuralıdır. Türkiye taraf olsun veya olmasın, bağlayıcı olacak olan protokoller 

değil, bu protokollerde öngörülen ve AİHS’nin ilk metnini tamamlayan hak ve özgürlüklerin 

karşılıklarıdır. Türkiye’nin taraf olmadığı bir protokoldeki hak ve özgürlüğün anayasada bir 

karşılığı mevcutsa onu anayasa şikayeti kapsamından çıkarmak hukukun mantığına aykırıdır
9
.  

AİHM, Sözleşme’nin yaşayan hukukun bir ürünü olduğunu benimsemiş ve dinamik 

yorum metoduyla, Sözleşme’de yer alan hakların günün koşullarına göre yorumlanmasını ve 

gerekirse kapsamlarının genişletilmesi anlayışını benimsemiştir. Dolayısıyla pek çok hak 

                                                           

8
 Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına göre Türk Anayasa Hukuku, , Beta Yayınları, İstanbul, 

2011, s.525. 

9
 Sağlam, a.g.e., s.431. 
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varlığını Sözleşme’den ziyade Mahkeme’nin kararlarına dayandırmıştır. Bu durumda 

karşımıza çıkabilecek bir diğer sorun şudur: Sözleşme’de yer almayan ancak Mahkeme 

tarafından benimsenmiş olan haklar, Anayasa’da da yer alıyorsa bu durumda, bu haklara 

ilişkin olarak anayasa şikayeti başvurusu yapılabilir mi?
10

 AİHM’nin içtihatları, devletler 

açısından bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu içtihatlarda yer alan haklar, zamanla pek çok 

Avrupa Konseyi üyesi devlet tarafından iç hukuklarına aktarılmıştır. Yani devletler söz 

konusu genişletici etkiyi kabul etmiş ve uygulamaya koymuşlardır. Dolayısıyla her ne kadar 

kanun hükmünde, yalnızca AİHS’de yer alan hakların koruma altına alınmış olduğu 

düzenlense de, AİHM kararlarının da AİHS’nin bir parçası olduğu ve devletler açısından 

bağlayıcı olduğunu kabul ederek, bu kararlarda ortaya konulmuş olan hakların da Anayasa’da 

yer alması halinde anayasa şikayeti denetiminde olduğunu kabul etmek gerekmektedir.    

Bir başka sorun ise şudur: AİHS’de yer alan hak ve özgürlüklerin büyük bir bölümü 

Türk Anayasası’nda daha ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Örneğin AİHS’de tek bir madde 

olarak ifade edilen toplanma ve dernek özgürlüğü, Türk Anayasası’nda dernek, sendika, 

siyasal parti kurma ve toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hak ve özgürlükleri olarak ayrı 

ayrı düzenlenmiştir. Bunun gibi pek çok AİHS’de yer almayan güvence, Türk Anayasası’nda 

belli hakların pozitifleşmiş ek güvenceleri olarak yer almaktadır. AİHS’de yer alan hak ve 

özgürlüklerin etki ve kapsamını Türk Anayasası’nda daha da genişleten güvencelerin anayasa 

şikayeti kapsamında yer alacağı kuşkusuzdur. Çünkü burada denetlenen husus AİHS değil, 

Anayasa’da yer alan haklardır
11

. 

Bunun yanında birtakım kavramlar Anayasa’da ve AİHS’de farklı hususları içinde 

barındırmaktadır. Ece Göztepe’nin de belirttiği üzere, AİHS’nin 14. maddesinde düzenlenen 

ayrımcılık yasağı ile Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen genel eşitlik ilkesi kavram 

olarak benzer hususlara işaret etmekte gibi görünse de kapsam bakımından birbirinden 

farklıdır.
12

 AİHS’de yer alan ayrımcılık yasağı, Sözleşme’de yer alan hak ve özgürlüklerin 

bireylere eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlamakta ve uygulama sırasında farklılıkların 

oluşmasını engellemektedir. Yani söz konusu ayrımcılık yasağı yalnızca Sözleşme’de yer alan 

hak ve özgürlüklere ilişkindir. Buna karşılık eşitlik ilkesi çok daha geniş kapsamlı bir 

kavramdır. Anayasa’daki eşitlik ilkesi kısaca, aynı statüdeki kişilere aynı hakların tanınması 

şeklinde de özetlenebilir. Dolayısıyla, Sözleşme’de yer alan hakların bireylere 

uygulanmasında ayrım gözetilmemesinden çok daha soyut ve geniş kapsamlı bir kavramdır. 

Dolayısıyla, AİHS’de yer almayan ancak Anayasa’da yer alan bu denli geniş bir ilkenin 

anayasa şikayeti kapsamında yer aldığı düşünülemez.  

Yavuz Sabuncu ve Selin Esen yaptıkları çalışmada anayasa şikayetinin kapsamını 

belirlerken şu şekilde bir ayırım yapmışlardır
13

: 

 AİHS’de ve Türkiye’nin taraf olduğu protokollerde yer alan bireysel başvuru konusu 

yapılabilecek haklar: 

- Yaşam hakkı                                

                                                           

10
 Göztepe, a.g.m., s. 37. 

11
 Sağlam, a.g.e., s. 431. 

12
 Göztepe, a.g.m., s. 37. 

13
 Aktaran Göztepe, a.g.m., s. 13. 
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- İşkence ve kötü muamele yasağı    

- Kölelik ve zorla çalışma yasağı         

- Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı    

- Adli yargılanma hakkı                        

- Suç ve cezaların kanuniliği               

- Özel yaşama, aile yaşamına, konut ve haberleşme özgürlüğüne  

- Düşünce, ifade, din ve vicdan özgürlüğü     

- Örgütlenme ve toplantı özgürlüğü 

- Evlenme ve aile kurma hakkı        

- Etkili başvuru hakkı    

- Ayrımcılık yasağı      

- Mülkiyet hakkı    

- Eğitim ve Öğrenim hakkı        

- Serbest seçim hakkı       

 AİHS’de yer almayan, Türkiye’nin taraf olmadığı protokollerde yer alan, bireysel 

başvuru konusu yapılamayacak haklar:  

- Sözleşmeden doğan bir yükümlülük nedeniyle kişi özgürlüğünden yoksun 

bırakmama.    

- Seyahat ve yerleşme özgürlüğü   

- Vatandaşların sınır dışı edilememesi ve ülkeye girişlerinin engellenememesi   

- Eşler arasında eşitlik  

- Yabancıların toplu sınır dışı edilme yasağı   

- Bir suçtan hüküm iyen kişinin üst mahkemeye başvurma hakkı   

- Haksız hüküm giyen kişiye tazminat hakkı     

- Aynı suçtan iki defa yargılanamama ve cezalandırılamama       

 

III. BİREYSEL BAŞVURUDA İZLENECEK USUL 

AYM’ye bireysel başvuruda izlenecek olan usul, AYM İçtüzüğü’nün 59 ilâ 84 

maddeleri arasında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İçtüzük 84. maddesinde  “Bireysel 

başvuruların incelenmesinde, kararların infazında Kanun ve İçtüzükte hüküm bulunmayan 

hâllerde ilgili usul kanunlarının bireysel başvurunun niteliğine uygun hükümleri uygulanır.” 

hükmünü getirdiğinden dolayı yeri geldiğinde diğer usul kanunları da uygulama alanı bulabileceği de 
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unutulmamalıdır. 6216 sayılı Kanun ve İçtüzük birlikte değerlendirildiğinde bireysel başvuru 

usulü aşağıdaki şekilde yürüyecektir. 

1) Başvuruda bulunma hakkı  
6216 sayılı Kanun, bireysel başvuru hakkını yalnızca yürürlüğe girdiği 23.9.2012 

tarihinden sonra kesinleşen kararlar için mümkün kılmıştır. Geçici 1. maddenin 8. fıkrasına 

göre Mahkeme, 23.9.2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine 

yapılacak bireysel başvuruları inceleyecektir. Buna göre daha önce kesinleşmiş bulunan 

kararlara ilişkin olarak AİHM’ye gidilmesi lazım gelmektedir. AYM’nin iş yükünü azaltma 

saiki ile böyle bir geçiş hükmü koyduğu düşünülebilir. Usul hukukunda kanundaki süre 

değişikliklerinin uygulanmasındaki prensipler göz önüne alınırsa 23 Eylül 2012 tarihinden 

önce kesinleşmiş ancak hâlâ 30 günlük başvuru süresi dolmamış olan kararlar için de bireysel 

başvuru yolunun açık olabileceği akla gelebilirdi. Hatta temel hak ve özgürlükleri koruyucu 

bir yoruma gidilirse bireysel başvuru yeni ihdas edilen bir hukuki çare olduğundan dolayı bir 

insan hakkının ihlal edildiğini ileri süren herkesin bu mekanizmaya başvurabilmesi 

gerekeceği şeklinde AYM’yi altından kalkamayacağı bir iş yükü ile karşı karşıya bırakacak 

bir yorum dahi düşünülebilir. Kanun ile hangi kararlar için bireysel başvuru yolunun açık 

olduğunu gösteren böyle bir geçiş hükmü getirilmiş olmasının uygulamada ortaya çıkabilecek 

tereddütleri gidermek açısından isabetli olduğu kanaatindeyiz. 

Kanunun ifadesi ile bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem 

ya da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından 

yapılabilecektir. Bu kapsamda gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin başvuruda bulunma hakkının 

olması gündeme gelecektir. Kanun açıkça kamu tüzel kişilerinin bireysel başvuruda bulunma 

hakkının olmadığını belirtmiştir
14

. Bunun sebebi kamu tüzel kişilerinin kamu gücünü 

kullanıyor olmasıdır; zira bireysel başvuru hakkı, zaten insan haklarının kamu gücü tarafından 

ihlal edilmesi sonucunda doğmaktadır.  Üniversiteler, televizyon ve radyo kanalları gibi 

kısmen bağımsız olan kuruluşların kamu gücünü kullanmadıkları alanlarda başvuru hakkının 

bulunması gerektiği de savunulmaktadır
15

. Özel hukuk tüzel kişileri ise sadece tüzel kişiliğe 

ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle başvuruda bulanabileceklerdir. Yani bir özel hukuk 

tüzel kişisi üyelerinin haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda 

bulunamayacaktır.  

Bireysel başvuruda bulunulabilmesi için aşağıdaki 3 şartın yerine gelmiş olması 

gerekir: 

a. Başvurucunun güncel ve kişisel bir hakkının doğrudan etkilenmesi. Yani AYM 

de AİHM gibi soyut norm incelemesi yapmamakta, somut mağduriyet kriterine 

bakmaktadır. Ancak AİHM’nin yıllar içinde içtihadı ile “mağdur” kavramını 

genişletmiş bulunduğu da göz ardı edilmemelidir
16

. AİHM, “potansiyel mağdur”, “olası 

mağdur” gibi kavramlar geliştirmiştir.  

                                                           

14
 “İspanyol Anayasa Mahkemesi oluşturduğu içtihatla meslek odaları, üniversiteler, siyasal partiler, sendikalar, 

parlamento gruplarının yanı sıra, belediyeler, özerk topluluk yönetimleri, hatta Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsü 

gibi merkez teşkilatın içinde yer alan ve kamu tüzel kişiliğine sahip kurum ve kuruluşlar gibi bazı kamu hukuku 

tüzel kişilerine de amparo başvurusunda bulunma hakkını tanımıştır.”, Selin Esen, “Türkiye’de Anayasa 

Şikayeti”, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, 2011, s.45. 

 
15

 Göztepe, a.g.m,, s.29. 

16
 “…”Mağdur” kavramına gelinecek olursa, Mahkemenin müstekar içtihadına göre, bu kavram özerk bir 

biçimde ve iç hukuktaki hukuki yarar veya dava ehliyeti gibi kavramlardan bağımsız olarak yorumlanması 

gerekir.  Öte yandan, bir başvurucunun Sözleşme’nin bir ihlalinin mağduru olduğunu ileri sürebilmesi için, 



 9 

b. İhlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için kanunlarda öngörülmüş olan 

idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının başvurucu tarafından tüketilmesi. 

Örneğin başvurucu temyiz incelemesinden geçebilecek davasını temyize götürmemişse 

veya temyiz süresini kaçırmışsa ve karar bu şekilde kesinleşmişse artık AYM’de 

bireysel başvuruda bunma imkanı da kalmayacaktır. Başvuru yollarının tüketilmesi 

esnasında da başvurucu, ihlal edildiğini iddia ettiği hakkının diğer idari ve yargısal 

başvuru mercileri önünde ileri sürmüş bulunmalıdır; aksi takdirde bir hakkının ihlal 

edildiğini ilk kez AYM önünde ileri süremez. 

c. Başvurunun anayasal açıdan önem taşıması. Anayasa’daki hakların 

yorumlanması ve hakkın kapsamının belirlenmesi bakımından önem taşımayan ve kişi 

bakımından da zararın önemsiz olduğu durumlarda başvuru esastan incelenmeden 

reddedilebilecektir. Bu şart ile kast edilen şudur ki; eğer başvuru konusu hakkında 

yerleşik AYM içtihadı mevcutsa, kural olarak artık o iddiayı AYM’nin incelemesine yer 

yoktur. Çünkü yerleşik AYM içtihatlarını hayata geçirmek diğer idari ve adli mercilerin 

görevidir. Yine de hakkında yerleşik içtihat bulunan bir konuda yapılan başvurunun 

kabul edileceği haller mevcuttur. Yapılan başvurunun anayasal önem taşıdığı  haller 

şöyle sıralanabilir: 

 AYM’nin başvuru konusu hakkında hiç karar vermemiş olması. 

 Daha önce yerleşik içtihat olmasına rağmen geçen zaman zarfında şartların 

değişmiş olması ve içtihadın da buna bağlı olarak değişmesinin gerekmesi. 

 AYM’nin yerleşik içtihadı olmasına rağmen mahkemelerin ve idarenin bu 

içtihadı göz ardı etmesi. 

 Başvuruya konu olan insan hakkı ihlalinin ciddi boyutlarda olması 

Yabancı uyruklu kişilerin de insan haklarının ihlal edildiğinden bahisle AYM önünde 

bireysel başvuruda bulunması mümkünken, sadece Türk vatandaşlarını ilgilendiren askerlik 

gibi konularda bireysel başvuruda bulunamazlar. Seyahat ve yerleşme özgürlüğü, toplantı ve 

gösteri yürüyüşü gibi yabancılara sınırlı olarak tanınan özgürlüklerde bu sınırlar çerçevesinde 

başvuru yapabilirler. 

 

2) Başvurunun yapılması 
 

AYM’ye bireysel başvuru, doğrudan AYM’ye verilecek başvuru formuyla veya diğer 

mahkemeler ve dış temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir. Başvurunun yapılmasında AYM 

İçtüzüğü’nün ekindeki bireysel başvuru formu veya aynı unsurları taşıyan bir dilekçe 

kullanılacaktır. Ayrıca başvuru, harca tabidir. Harçlar Kanunu’nda AYM’ye bireysel başvuru 

için yatırılması gereken harç miktarı, 172,50 TL olarak belirlenmiştir. Bireysel başvuru 

harcının başvurudan önce başvuru yapılabilecek yerlerden birine makbuz karşılığı ödenmesi 

gerekmektedir. Diğer taraftan, söz konusu başvuru harcının Gelir İdaresi Başkanlığı’yla 

anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenmesi de mümkün bulunmaktadır
17

. Başvuru formu harç 

tahsil makbuzu ile bu belirtilen yerlere verildiğinde başvurucuya bir alındı belgesi verilir ve 

bu belgenin verildiği tarih, başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir. Şu an için internet 

                                                                                                                                                                                     

başvurucu ve varlığını iddia ettiği ihlal nedeniyle uğradığını varsaydığı zarar arasında yeterli bir doğrudan bağ 

olmalıdır.”, Gorraiz Lizarraga v. İspanya, no 62543/00,  27.04.2004, §35. 

17
 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68), RG, 25.09.2012, Sayı 28422. 

 
 



 10 

üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru yapılması imkanı bulunmasa da AYM 

Genel Kurulu, gelecekte bu yönde bir karar alabilme yetkisini haizdir. 

Başvuru formunda dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, formun kural olarak ekler 

hariç 10 sayfayı geçmemesidir. Eğer form 10 sayfayı geçiyorsa başvurucu, olayların özetini 

10 sayfayı geçmeyecek şekilde başvuru formuna eklemelidir. Eğer bu halde “açıklamalar” 

kısmının özeti eklenmezse başvuru idari yönden reddedilecektir. 

Başvuru formuna eklenecek belgeler tarih sırasına göre numaralandırılıp dizi pusulasına 

bağlanmalıdır ve eklenecek belgeler zımbalanmamalı, yapıştırılmamalıdır. Eğer başvurucu, 

başvuru formuna eklemesi gereken ve ihlal iddiasını destekleyen belgelere ulaşamıyorsa bu 

durumun delillerini de ortaya koyarak durumu belirtmelidir. Mahkeme gerekli görürse bu 

bilgi ve belgeleri re’sen toplayacaktır. 

AYM’de bireysel başvuruda bulunurken kişinin kendini avukat ile temsil ettirmesi 

zorunlu değildir. Eğer kişi kendini avukat ile temsil ettirirse bu avukata yapılan tebligatlar ve 

avukat ile yapılan yazışmalar, başvurucunun kendisiyle yapılmış gibi sayılacaktır. Başvuruda 

bulunulurken kimlik gösterilmesi zorunludur, kişinin kimliğini gizleyerek başvuruda 

bulunması mümkün değildir; ancak başvuru incelemesi devam ederken kamuya açık 

belgelerde kimliğin gizli tutulması istenebilir. Bu talep haklı görülürse mahkeme 

başvurucunun kimliğini gizli tutacaktır. 

Kural olarak AYM’ye bireysel başvuruda bulunulmuş olması, başvuruya konu edilen 

karar veya işlemin icrasını veya infazını durdurmayacaktır. Çünkü, bireysel başvuru bir kanun 

yolu değildir; sadece başvuru konusu işlemin veya eylemin içerdiği insan hakkı ihlallerini 

incelemeye yönelik bir hukuki çaredir. Ancak istisnai olarak AYM, alacağı tedbir kararları ile 

icrayı veya infazı durdurabilir. Başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi 

bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunması halinde, esas hakkında incelemeyi yapan 

Bölümün re’sen veya başvurucunun talebi üzerine gerekli tedbirleri alacağı belirtilmiştir. Eğer 

tedbir alınması gereken bir durum olduğu baştan belliyse, yine re’sen veya talep üzerine kabul 

edilebilirlik şartlarını inceleyecek olan Komisyon bu incelemesini derhal yapar ve başvuruyu 

alınacak tedbiri belirleme yetkisine sahip olan Bölüme gönderir.  Eğer bu şekilde bir tedbir 

kararı alınmışsa, AYM en geç 6 ay içinde esas hakkındaki kararını vermek zorundadır. Şayet 

tedbirin devamına ilişkin bir karar verilmezse, bu sürenin sonunda tedbir kararı kalkacaktır; 

dolayısıyla icrası veya infazı askıya alınan işlem ve kararlar da uygulanabilir hale gelecektir. 

Bireysel başvuruda bulunmak için de uyulması gereken süreler vardır. Bu süre başvuru 

yollarının tüketilmesinden ve buna ilişkin kararın kesinleştiği tarihten veya gidilebilecek bir 

başvuru yolu yoksa ihlalin öğrenilmesinden itibaren işlemeye başlar. Başvuru yollarının 

tüketilmesinden kasıt, olağan kanun yollarının tüketilmiş olmasıdır; yoksa olağanüstü kanun 

yollarına da başvurulmuş olması aranmaz. 6216 sayılı Kanun’da kullanılan “kanunda 

öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce 

tüketilmiş olması” ibaresi olağanüstü kanun yollarını da akla getirdiği için bu anlamda 

yanıltıcı olabilir.  Keza Anayasa m. 148/3’te de açıkça bireysel başvuruda bulunabilmek için 

olağan kanun yollarının tüketilmiş olmasının şart olduğunu belirtilmiştir. Kesinleşmiş 

kararların kişiye tefhimi veya tebliği tarihine bakılır. Bu tarihten itibaren 30 gün içinde 

AYM’ye başvurunun yapılıp, AYM tarafından başvurucuya alındı belgesinin verilmiş olması 

gerekmektedir. Bu 30 günlük başvuru süresi, istisnaen başvurucunun geçerli bir mazereti 

olması halinde, mazeretin ortadan kalktığı tarihten itibaren 15 gün daha uzatılabilir. Bu 

durumda kişi mazeretini belgeleyen delilleri de başvuru dilekçesine eklemelidir. 

 

3) Başvurunun ön inceleme aşaması 
AYM’ye bireysel başvuruda bulunulduğunda Komisyonlar Başraportörünün 

gözetiminde bir raportör, raportör yardımcıları ve personelden oluşan Bireysel Başvuru 

Bürosu bu başvurunun kaydını yapar; daha sonra da idari yönden tamamlatılması gereken 
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eksiklikleri inceler. Eğer başvuru formunda bir eksiklik tespit ederse bunun tamamlanması 

için başvurucuya, varsa avukatına veya kanuni temsilcisine 15 günü geçmemek üzere kesin 

bir süre verilir. Eğer geçerli bir mazeret olmadan bu sürede eksiklikler giderilmezse 

başvurunun reddedileceği de bildirilir. 

İçtüzük m. 66’ya göre başvurunun süresinde yapılmadığı, İçtüzük’te aranan şekil 

şartlarına uymadığı ve başvurucuya verilen kesin süre içinde bu eksikliklerin tamamlanmadığı 

tespit edilirse, Komisyonlar Başraportörünün başvurunun reddine karar vereceği belirtilmiştir. 

Başraportörün kararına karşı tebliğden itibaren 7 gün içinde Komisyona itiraz edilebilecektir; 

Komisyonun idari yönden ret kararına itiraz üzerine verdiği kararlar ise kesindir. Kabul 

edilemezliğe ilişkin kararalar oybirliği ile verilmektedir. Bir başvuru hakkında kabul 

edilebilirlik kararı verilebilmesi için başvurucunun kanunun aradığı şartları taşıması 

gerekmektedir; yani başvurucunun bireysel başvuru hakkına sahip olması, iç hukuk yollarını 

tüketmiş olması, süresi içinde başvuruda bulunmuş olması gerekmektedir. Eğer kabul 

edilebilirlik hakkında oybirliği sağlanamazsa başvuru, Bölümlere havale edilecektir. Bu 

durumda kabul edilebilirliğe ilişkin kararı Bölüm verecektir. 

Ön inceleme aşamasının bir diğer önemli işlevi de, Anayasanın uygulanması ve 

yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem 

taşımayan ve başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı başvurular ile açıkça dayanaktan 

yoksun başvuruların Bölümlerin önüne gelmeden elenmesidir. Almanya örneğinde çok az 

başvurunun bu ön inceleme aşamasını geçebildiği görülmektedir. AİHM’de de benzer bir ön 

inceleme, komiteler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 

4) Başvurunun esas incelemesi 
 

AYM’ye yapılan bireysel başvurularda münhasıran Anayasada güvence altına alınmış 

ve aynı zamanda AİHS ve Türkiye’nin taraf olduğu protokollerde yer alan temel hak ve 

özgürlüklerin kamu gücü tarafından ihlal edilip edilmediğine yönelik bir inceleme yapılır. 

Anayasa m. 148/6’da da belirtildiği gibi kanun yollarında gözetilmesi gereken hususlarda bir 

inceleme yapılmaz; yani bireysel başvuru bir “süper temyiz” niteliği taşımamaktadır
18

. 

Ön inceleme sonucu kabul edilebilirliğine karar verilen başvuruların esas incelemesi 

Bölümler tarafından yapılır. AYM bünyesinde iki Bölüm vardır. Kabul edilen başvurunun bir 

örneği de Adalet Bakanlığı’na gönderilecektir. Bakanlık, gerekli gördüğü takdirde 30 gün 

içinde görüşünü yazılı olarak AYM’ye bildirecektir. Bu süre Bakanlığın talebi üzerine 

Mahkemece 30 gün daha uzatılabilir. Adalet Bakanlığı’nın görüş bildirmesi halinde bu yazılı 

görüş başvurucuya da tebliğ edilir. Başvurucu, 15 gün içinde Bakanlığın beyanlarına karşı 

beyanlarını sunabilecektir. Adalet Bakanlığı’nın görüşünün alınması kuvvetler ayrılığına 

aykırı olduğu düşünülmektedir; zira bu yolla yürütme organı bir anayasa şikâyeti 

başvurusunun tarafı yapılmaktadır. Gerçekten de ne anayasa şikayetinin yapısı, ne de 

                                                           

18
 Bu husus Alman Anayasa Mahkemesi tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: “Anayasa Mahkemesi’nin bir 

mahkemece verilmiş yanlış bir kararı salt taraflardan birinin temel hakkına dokunma olasılığı taşıdığı için bir 

temyiz mercii gibi sınırsız hukuki denetimden geçirmesi, anayasa şikayetinin anlamına ve Anayasa 

Mahkemesi’nin bu alandaki özel görevine uygun düşmez. Yöntemin belirlenmesi, maddi olgunun tespit ve 

değerlendirilmesi, sade yasaların yorumu ve bireysel olaya uygulanması, bunun için görevli ve yetkili kılınmış 

olan mahkemelerin işi olup, bu alanda Anayasa Mahkemesi’nin denetim yapması söz konusu değildir. Anayasa 

Mahkemesi sadece spesifik (özgül) anayasa hukukunun Mahkemelerce ihlal edilmesi halinde anayasa şikayeti 

üzerine müdahaleye hak kazanır. … ”, Fazıl Sağlam, “Anayasa Şikayetini Bekleyen Sorunlar”, Anayasa 

Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, 2011, s.23. 
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Anayasa’nın egemenliğini kullanılmasına ve erklerin yetkilerini düzenleyen hükümleri böyle 

bir yetki verilebilmesine olanak tanımamaktadır
19

. 

Esas incelemesini yapan Bölümler, Bölüm başkanının başkanlığında yedi üyeden oluşur 

ve ilgili Bölüm Başkanı ve dört üyenin katılımıyla toplanırlar. Bölüm kararları salt çoğunlukla 

alınır. Esas incelemesini yürütürken Bölümler, ihlal edildiği ileri sürülen hak veya özgürlüğü 

Anayasa’da düzenlendiği şekliyle değerlendirirler. Bireysel başvuru ile öngörülen sistemde 

AİHS ve Türkiye’nin taraf olduğu protokoller, bireysel başvuru ile korumasının sağlanacağı 

temel hak ve özgürlüklerin tespitinde kullanılmaktadırlar. Yapılacak incelemenin içeriğini 

doldurma görevi Anayasa’nın kendisindedir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere Anayasa ve 

Avrupa Konseyi insan hakları sisteminin bir hak için öngörmüş olduğu korumanın kapsamı 

farklı olabilir. Bu gibi durumlarda temennimiz, AYM’nin denetimini Anayasamızın normları 

ile sınırlı tutmayıp mümkün olduğunca insan haklarının korunması için en geniş yoruma 

gitmesidir. 

AYM, başvurunun değerlendirilmesi ile ilgili olarak başvurucuyu 

bilgilendirmemektedir. Başvurucuya yalnızca kabul edilebilirlikle ilgili kararlar ve esasa 

ilişkin kararlar tebliğ edilmektedir. AYM bireysel başvuruları değerlendirirken İçtüzük m.70 

uyarınca yasama, yürütme, yargı organları, kamu idareleri, kamu görevlileri, bankalar ile 

diğer gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışabilir; bilgi ve belge isteyebilir, bilgi almak 

üzere her derece ve sınıftan kamu görevlilerini ve ilgilileri çağırabilir, idare ve diğer tüzel 

kişilerden temsilci isteyebilir. Bu yetki kapsamında AYM’nin elde ettiği bilgi ve belgeler 

başvurucuya, Adalet Bakanlığına ve diğer ilgililere tebliğ edilir ve 15 gün içinde bunlarla 

ilgili görüşlerini sunmaları istenir. AYM’nin başvurucuyu kendisinin bilgilendirdiği bu özel 

durum haricinde, AYM’den başvuru ile ilgili bilgi alınmaması öngörülmüştür. AYM, 

başvurucu tarafından yazılı veya telefon, faks, elektronik posta vb. yollarla yapılan başvuru 

süreciyle ilgili bilgi edinme taleplerine cevap vermeyeceğini belirtmiştir. AYM ile yapılacak 

yazışmalar da bireysel başvuru yapılırken izlenen usule göre yapılacaktır. Yani yazılı talep 

yine ya doğrudan AYM’ye verilecek ya da mahkemelere veya yurtdışı temsilciliklerine 

verilerek AYM’ye ulaştırılacaktır. Doğrudan AYM’ye gidip sözlü olarak bilgi alınması ve 

sözlü olarak AYM’den taleplerde bulunulması mümkün değildir. Ancak duruşma, tanık 

dinlenilmesi veya keşif esnasında sözlü olarak yapılan taleplerin dikkate alınacağı 

belirtilmiştir.  

Komisyonlar kararlarını dosya üzerinden verirken Bölümler kararlarını verirken re’sen 

ya da başvurucu veya Adalet Bakanlığının talebi üzerine gerekli görülmesi halinde duruşma 

yapılmasına karar verebilecektir. 

 

5) Bireysel başvuru sonucu verilecek kararlar 

 

AYM’ye yapılacak olan bireysel başvuru sonucunda AYM, başvuruya konu olan insan 

hakkı ihlalinin gerçekleşip gerçekleşmediği yönünde bir karar verir. AYM’nin vereceği karar 

bir iptal kararı değil, bir ihlal kararıdır. 6216 sayılı Kanun’un ilk halinde, Bölümlerin insan 

hakkı ihlalinin sebebinin bir kanun veya KHK olması halinde, iptali istemiyle AYM Genel 

Kuruluna başvurabilecekleri öngörülmüş ise de, meclis görüşmeleri sırasında bu prosedürün 

muhalefete kanunların iptalini sağlamak açısından yeni bir imkan tanıyacağından bahisle, 

Genel Kurulun iptal yetkisi kanundan çıkarılmıştır. Yani mevcut durumda genel düzenleyici 

işlemlerin bireysel başvuru sonucunda AYM tarafından iptal edilmesi mümkün değildir.
20

 

                                                           

19
 Ece Göztepe, a.g.m., s.30. 

20
 Sağlam, “Anayasa Şikayeti Anlamı, Kapsamı ve Türkiye Uygulamasında Olası Sorunlar”, s. 442.  
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AYM’nin bireysel başvuruların Bölümlerce incelenmesi sonucu alabileceği kararlar aşağıdaki 

gibidir: 

 Pilot Karar Usulü: İçtüzük m.75’e göre Bölümler, yapılan başvurunun yapısal 

nedenlerden kaynaklandığı ve başka benzer başvurulara da yol açtığını düşünürse bu durumda 

pilot karar verebilir. Buradaki amaç başka başvuruların ortaya çıkmasını engellemektir. Pilot 

karar usulünün uygulanması sonucunda olaya özgü olarak değil, başvuru konusuna özgü 

nitelikte daha kapsamlı bir karar verilir ve benzer nitelikteki başvurular da idari merciler 

tarafından benzer şekilde çözümlenir. Yani ortada toplu bir şekilde birden fazla başvurunun 

çözümü söz konusu olmaktadır. 

Pilot karar verilmesine AYM re’sen veya Adalet Bakanlığının ya da başvurucunun 

talebi üzerine karar verilebilir. 

Bölüm, pilot kararla birlikte, bu karara konu yapısal soruna ilişkin benzer başvuruların 

incelenmesini erteleyebilir. Böylece alınacak pilot karar sayesinde tüm başvuruların tek bir 

karar ile çözülmesi amaçlanmaktadır. Böyle bir durum oluşursa derhal ilgililere bildirilir. 

Ancak Bölüm gerekli görürse ertelediği diğer başvurulara tekrar bakmaya devam 

edebilecektir. 

 İhlal Kararı: Bölüm ihlalin bir mahkeme kararından kaynaklandığını tespit ederse; 

ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosyayı ilgili 

mahkemeye gönderir. İlgili mahkeme, Bölümün ihlal kararında açıkladığı gerekçeleri göz 

önünde bulundurarak yeniden yargılama yapar ve ihlali ortadan kaldırır. Bu durumlarda kural 

olarak ilgili mahkeme davayı dosya üzerinden ve ivedilikle inceler. Ancak, gerek görürse 

duruşmalı olarak da yargılama yapabilir. Görüldüğü gibi Bölüm ihlal kararı verdiğinde 

yerindelik denetimi yapmaz, idari eylem ve işlem niteliğinde karar vermez. Burada yapılan 

şey ihlalin varlığını tespit etmek ve davayı ilgili mahkemeye geri göndermektir. Yoksa Bölüm 

genel mahkemelerin yerine geçerek karar vermez veya yerindelik denetimi yapmaz. 

Bölüm, yapılan inceleme sonucunda başvuran kişinin bir hakkının ihlal edildiğine karar 

verdiğinde yeniden yargılama yapılmasında yarar kalmamışsa, başvuran lehine uygun bir 

tazminata karar verir. Söz konusu tazminatın miktarına Bölüm kendisi karar verir. Ancak 

tazminatın miktarını tespit edebilmek için daha geniş bir araştırmaya gereksinim duyulursa bu 

durumda genel mahkemelerde dava açılması yoluna da gidilebilir. Bu durumda Bölüm, 

tazminat miktarını kendisi karara bağlamaz. Bölüm, gerekli görülürse ihlalin ve sonuçlarının 

hangi şekilde kaldırılabileceği hususunda yapılması gerekenleri de açıklayabilir. 

 Düşme Kararı: Bölümler ya da Komisyonlarca yargılamanın her aşamasında düşme 

kararı verilebilir. Düşme kararı için şu hallerden birinin bulunması gerekir: 

- Başvuran kişinin davadan açık olarak feragat etmesi. 

- Başvuranın davayı takipsiz bıraktığının anlaşılması. 

- İhlalin ve sonuçlarının ortadan kalkmış olması. AYM kendisi dışında bir şekilde 

başvuruya konu olan ihlalin ve sonuçlarının ortadan kalktığını öğrenirse düşme 

kararı verecektir. 

- Bölümler veya Komisyonlarca saptanan herhangi bir başka gerekçeden ötürü, 

başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülememesi. 
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Ancak Bölümler veya Komisyonlar, yukarıda sayılan hallerden biri gerçekleşmiş olsa 

dahi davayı incelemeye devam edebilirler. Yani bu hallerde düşme kararının verilmesi 

zorunlu değildir. Anayasa’nın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının 

ve sınırlarının belirlenmesi ya da insan haklarına saygının gerekli kıldığı hallerde 

incelemesini sürdürebilir. Hatta başvuran kişi, başvurusundan feragat etse dahi insan 

haklarına saygı veya başvuruya konu hakkın kapsamının belirlenmesi bunu gerektiriyorsa, 

feragate rağmen AYM, ihlal iddiasını incelemeye devam edecektir.  

Komisyon ve Bölüm kararları yapısal olarak benzer şekilde düzenlenmektedir. İçerik 

bakımından Bölüm ve Komisyon kararları benzer nitelikte ve sırada olmakla birlikte 

aralarındaki tek fark, oluşturulan sayfa düzeninden doğmaktadır. Bölüm ve Komisyon 

kararlarının ne şekilde düzenleneceği hususu, İçtüzük’ün 77. ve 78. maddelerinde ayrıntılı 

olarak düzenlenmiştir. Bölüm ve Komisyon kararlarında öncelikle dava konusu olaylar 

anlatıldıktan sonra tarafların iddia ve savunmaları ortaya konur. Daha sonra karar, gerekçeli 

olarak açıklanır. Kararın dayandığı hükümler ayrıca belirtilir. Bunun yanında yargılama 

masraflarına da karar içinde mutlaka hükmedilmesi gerekmektedir. Kararda heyete katılan 

üyelerin birlikte veya ayrı ayrı, varsa karşı oy yazıları veya farklı gerekçelerinin de bulunması 

gerekir. 

Bireysel başvuru üzerine Bölümlerin verdiği kararlar kesindir ve itiraza konu 

edilemezler. AYM’nin itiraz edilebilecek tek kararı kabul edilebilirlik şartlarının incelenmesi 

üzerine verilen idari ret kararlarıdır. Bölümlerin esasa ilişkin verdiği kararların Genel Kurul 

önünde tekrar incelenebilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Genel Kurul, sadece 

Bölümlerin verdiği kararlar arasındaki içtihat farklılıklarını gidermek ve bir karara bağlamak 

fonksiyonuna sahiptir.  

Bölüm veya Komisyonlarca verilen kararlar Başkan ve kıdem sırası ile tüm üyeler 

tarafından imzalanır ve mahkeme mührü ile mühürlenir. Karşı oy ve farklı gerekçelerin derhal 

eklenmesi gerekmez; karşı oy ve farklı gerekçeler kararın verildiği tarihten itibaren 15 gün 

içinde Bölüm Başkanlığına sunulabilir. Bu süreden sonra verilecek karşı oy yazısı ve 

gerekçeler göz önünde bulundurulmayacaktır. 

Bölüm ve Komisyonlar tarafından verilen kararlar kesindir. Kararın birer örneği 

başvurucu, Adalet Bakanlığı ve diğer ilgililere tebliğ edilir. Ayrıca Bölüm kararlarının tümü 

ile Komisyon kararlarının ilkesel önem taşıyanları AYM’nin internet sitesinde yayımlanır. 

Öte yandan Bölüm Başkanının tespit ettiği kararlar, pilot kararlar ve içtihadın ortaya konması 

açısından ilkesel nitelik arz eden kararlar Resmi Gazete’de de yayımlanacaktır. 

Bireysel başvuruda amaç, temel hak ve özgürlüğün ihlalini tespitten ibarettir. Bu 

tespitten sonra ihlali ortadan kaldırmaya yönelik çözümler, ihlalin niteliğine göre farklılık arz 

etmektedir. İhlal bir kanun hükmünden kaynaklanmışsa, TBMM tarafından değiştirilmesi 

veya itiraz yoluyla AYM’nin önüne getirilmesi gerekecektir. Buna karşılık ihlal bir idari 

işlemden kaynaklanıyorsa, işlemi yapan organın ihtilaf konusu işlemi değiştirmesi veya idari 

yargı yoluna başvurması gerekecektir. Eğer işlem bir yargı organının kararından 

kaynaklanıyorsa yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmelidir.
21

 Ancak bu son hal, birtakım 

sorunlar doğurmaktadır. Yargılamanın yenilenmesi yoluna hangi hallerde gidileceği kanun 

tarafından sayılmıştır ve bu sayılan haller için numerus clausus ilkesi geçerlidir. Ayrıca bu 

sayılan haller arasında, anayasa şikayeti başvurusu sonucu ihlalin tespit edilmesi hali yer 

                                                           

21 Tanör/Yüzbaşığolu, a.g.e., s. 525 
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almamaktadır. Bu durum, mahkeme tarafından hak ihlalinin tespit edilmesi halinde 

yargılamanın yenilenmesinin hukuki dayanağının oluşturulmamış olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle, kanun koyucunun bu yönde oluşabilecek olası sorunları engellemek 

için gerekli düzenlemeyi bir an evvel yapması gerektiği görüşündeyiz. 

AYM kötü niyetli başvuruların önüne geçmek için başvuru hakkını kötüye kullananlar 

için de bir yaptırım öngörmüştür. Buna göre yapılan inceleme sonucu istismar edici, yanıltıcı 

ve benzeri nitelikteki davranışlarıyla bireysel başvuru hakkını açıkça kötüye kullandığı tespit 

edilen kişilerin başvuruları reddedilecektir ve yargılama giderleri ile 2000 TL’den fazla 

olmamak üzere disiplin para cezasına çarptırılabileceklerdir. AYM böylece gereksiz 

başvuruları engelleyip kendisi için ağır bir iş yükü oluşmasını engellemek istemektedir
22

. Bu 

yaptırım kötü niyetli başvuruların önüne geçilmesini sağlayacağı kadar birçok kişinin 

yaptırımla karşı karşıya kalma korkusuyla bireysel başvuruda bulunmaktan kaçınmasına da 

neden olacaktır; bu sebeple de yalnızca başvurunun reddedilmesi makul bir çözüm 

olabilecekken bir de disiplin para cezası öngörülmüş olmasının yerinde olmadığı 

kanaatindeyiz. 

 

 

6) AYM ile AİHM arasındaki ilişki 
 

Bireysel başvuru, AİHM’ye yapılan başvuruların kabul edilebilirlik şartlarından biri 

olan iç hukuk yollarının tüketilmesi şartı kapsamındaki bir iç hukuk yolu olarak yer 

almaktadır
23

. AİHM’nin bireysel başvurunun uygulandığı ülkelerden gelen başvuruları 

incelerken bireysel başvuru yoluna başvurulup başvurulmadığını da incelediği görülmektedir; 

bu cihetle de AİHM, AYM’ye bireysel başvuruyu etkin bir iç hukuk yolu olarak görmektedir. 

Türkiye’de uygulanan bireysel başvuru sistemi de bu çerçeveye oturacak niteliktedir. Örneğin 

Azerbaycan’da bireysel başvuru yoluna gitmeden önce başvurucunun Azeri Yüksek 

Mahkemesi başkanından yargılamayı yenilemesi için talepte bulunması gereklidir. AİHM bu 

bir olağanüstü kanun yolu olduğundan dolayı Azerbaycan’dan kendisine gelen başvuruyu 

kabul ederken başvurucunun Azeri AYM’sinde bireysel başvuru yapmış olmasını 

aramamıştır; Azerbaycan’daki bireysel başvuru yolunu etkin olmayan bir kanun yolu olarak 

görmüştür
24

.  

“Etkin hukuki yol” kriteri değerlendirilirken AİHM’nin AİHS m.6’da yer alan makul 

sürede yargılanma hakkını da göz önüne aldığı unutulmamalıdır. AYM’de bireysel 

başvuruların incelenmesi için geçen sürenin de bu kapsama sokulması gerekmektedir
25

. 

Kişinin temel hak ve özgürlüklerinin yerine getirilmesi amaçlandığından eğer AYM çok uzun 

                                                           

22
 İspanya’da 2011 verilerine göre senede 7098 amparo başvurusu olmuştur (Kaynak: 

http://www.tribunalconstitucional.es/fr/tribunal/estadisticas/pages/estadisticas2011.aspx#A11). Almanya’da bu 

sayı 5824’tür (Kaynak: http://www.bverfg.de/en/organization/gb2011/A-IV-8.html). 

23
 “Başvurucuların iddialarının olağan mahkemeler önünde başarı kazanamaması durumunda, başvurucular 

anayasa şikayetinde bulunabilirdi be iddialarının Anayasa Mahkemesi tarafından da incelenmesini 

sağlayabilirlerdi. Ancak, başvurucular ellerindeki imkanları kullanmamışlardır. Bunun sonucu olarak da iç 

hukuk yolları tüketilmediği için başvurunun Sözleşmenin 35/1 ve 4 maddeleri uyarınca reddi gerekir.” , 

Đorđević v. Hırvatistan, 24.07.2012, no. 41526/10, § 162-163. 

24
 İsmayılov v. Azerbaijan, no. 4439/04, 17.04.2008, § 39-40. 

25
 İspanyol Anayasa Mahkemesi’nde bir başvurunun sonuçlarnması 3-5 yıl almakta, dosyanın Genel Kurul’a 

gitmesi halinde bu süre 5.5-9 yıla kadar uzamaktadır (bkz. Selin Esen, a.g.m., s.52). Başvuruların 

değerlendirilme sürelerinin uzun olması, kişilerin hak arama hürriyetlerini de ihlal edici nitelikte olacaktır. 
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sürede bu amacın yerine getirilmesini sağlayacak kararları almadıysa makul sürenin 

aşıldığından bahisle başvurucu, AYM kararını beklemeden iddiasını AİHM önünde ileri 

sürme imkanına sahip olabilecektir
26

. 

AYM’de bireysel başvuru sonuçlandıktan sonra eğer başvurucu hâlâ insan hakkı 

ihlalinin giderilmediği kanaatindeyse iddiasını AİHM’ye taşıyabilecektir. Bireysel başvuru 

yolunun ihdas edilmiş olması, AİHM’ye başvuruda bulunma yolunu kesinlikle 

kapatmamakta, sadece AİHM başvurusu için ek bir aşama eklemektedir. Bireyin AİHM’ye 

başvurması halinde iç hukuk yollarının tüketilmediğinin ispatı, devlete düşmektedir
27

. 

 

SONUÇ 

23 Eylül 2012 tarihi itibariyle hukuk sistemimizde temel hak ve özgürlüklerin ihlali 

iddialarının incelenmesi için yepyeni bir hukuki yol öngörülmüştür. Henüz 6216 sayılı Kanun 

yürürlüğe girmeden önce, bireysel başvuru yolu hukuk sistemimizde yer almıyorken bile 

AYM’ye çok sayıda başvurunun yapılmış olması, bundan sonra bu yolun uygulamada ne 

kadar çok kullanılacağını göstermektedir. AYM’ye bireysel başvuru yolu hakkında 

temennimiz, AYM’nin bu yolu yalnızca AİHM önünde Türkiye aleyhine ihlal kararları 

çıkmasını engellemeye hizmet edecek bir kurtuluş aracı olarak görmemesi; AİHM tarafından 

mahkum edilme korkusundan bağımsız olarak bireysel başvuru yolu ile önüne gelen olaylar 

vasıtasıyla temel hak ve özgürlükleri mümkün olduğunca genişletip Türkiye’de insan hakları 

bilincinin gelişmesine katkıda bulunmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

26
 H.Gürbüz Sarı, “Anayasa Mahkemesi’nde Bireysel Başvuru Hakkı ve AİHM”, Güncel Hukuk, Şubat 2011:2-

86, s.56. 

27
 “İç hukuk yollarının tüketilmesi alanında ispat yükü dağıtılmıştır. İç hukuk yollarının tüketilmemiş olduğunu 

ileri süren Hükümet, Mahkeme’yi ilgili zamanda teoride ve pratikte etkin ve kullanılabilir, yani ulaşılabilir, 

başvurucunun şikayetleri hakkında çözüm getirebilecek ve makul başarı beklentisine sahip olan bir hukuk 

yolunun bulunduğuna ikna etmekle yükümlüdür. Ancak bu ispat yükü yerine getirildiğinde Hükümet tarafından 

ileri sürülen hukuk yolunun gerçekte tüketilmiş olduğunu yahut herhangi bir nedenle somut olaydaki özel 

koşullar uyarınca duruma uygun olmadığını ve etkisiz olduğunu ya da kendisini bu gerekliliği yerine getirme 

zorunluluğundan kurtaran özel koşullar olduğunu ortaya koymak, başvurucuya düşer.”, Koky ve diğerleri v. 

Slovakya, no. 13624/03, 12.06.2012, § 169. 
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