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SETA Ankara’da düzenlenen “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu: 
İlk Üç Yılı ve Geleceği” başlıklı panelde Türkiye’de üçüncü yılını dolduran 
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda, bu süreçte elde edilen birikim, in-
san haklarının korunması bağlamında kazanılan başarılar ve başvuru yolunun 
işleyişine ilişkin sorunlar değerlendirildi. Moderatörlüğünü SETA Hukuk ve 
İnsan Hakları Direktörü Cem Duran Uzun’un yaptığı panelde, sırasıyla Sakar-
ya Üniversitesi öğretim üyesi ve SETA araştırmacısı Doç. Dr. Serdar Gülener, 
Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Recep Kaplan ve Anayasa 
Mahkemesi Başkanvekili Prof. Dr. Engin Yıldırım konuşmacı olarak yer aldı.

Üçüncü yılında 
Anayasa 
Mahkemesine 
bireysel başvuru 
yolunda gelinen 
nokta ve sürecin 
geleceği konunun 
uzmanları 
tarafından masaya 
yatırıldı.
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Cem Duran Uzun
Değerli konuklar hoş geldiniz. Bugünkü panelimi-
zin konusu Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel 
başvuru yolunun ilk üç yılı ve geleceği başlığını 
taşıyor. AYM bireysel başvuru yolu 2010 Ana-
yasa değişikliğiyle gerçekleşmiş ve 2012 yılından 
itibaren de başvurular kabul edilmeye başlanmış-
tı. SETA olarak, o tarihten beri çeşitli yayınlarla 
ve etkinliklerle bireysel başvuru yolunu izliyoruz. 
Bireysel başvuru yolu yıllık analizlerimizde de, te-
mel hak ve özgürlüklerin korunmasında alanının 
genişletilmesinde önemli bir mekanizma olması 
sebebiyle her zaman için önemli bir yer tutuyor. 

Bireysel başvuru yolu 2010 yılında ana-
yasa değişikliğiyle kabul edildiğinde, AYM 
üyeleri ya da Hakimler ve Savcılar Yüksek Ku-
rulu (HSYK) üyelerini kimin, nasıl seçileceği 
tartışılmıştı ama aslında söz konusu paket te-
mel hak ve özgürlüklerle, hukuk devletiyle ve 
demokratikleşmeyle ilgili son derece kapsamlı 
reformlar getiren 26 maddelik bir paketti. Bu 
değişikliklerden birisi Kamu Denetçiliği Ku-
rumu (KDK), diğeri AYM’ye bireysel başvuru 
yoluydu. 2010 değişikliği, yargı denetimi dı-
şında kalan birçok konuya yargı denetiminin 
önünü açmış bir paketti. 

AYM Eylül 2012 itibarıyla başvuruları kabul 
etmeye başlamadan önceki iki yıllık süreç içerisin-
de ciddi bir hazırlık yaptı: Raportör sayısını ar-
tırdı, raportör yardımcılığı kurumunu ihdas etti 
ve buraya personel aldı. Ardından niteliksel artışı 
sağlamak için raportörlerin insan hakları eğitimini 
tamamladı. AYM 2012’den günümüze kadar üç 
yıllık süre boyunca ise son derece önemli karar-
lar verdi. Sizin de hatırlayacağınız üzere medyada 
yer alan çokça tartışılan kararlar oldu. Örneğin; 
tutuklu milletvekilleri, Ergenekon, Balyoz, aske-
ri casusluk davaları, sosyal medyaya erişimle ilgili 
yasakların yanı sıra başörtüsü yasağını hukuk sis-
temimiz açısından kesin bir şekilde sonlandıran 
kararlar AYM’nin medyatik kararlarıydı. 

Şüphesiz AYM’nin bireysel başvuruda verdiği 
kararlar bunlarla sınırlı değil. AYM’nin bu süreç 
boyunca çok daha önemli çok sayıda kararı oldu. 
Mülkiyet hakkı, ifade özgürlüğü, örgütlenme öz-
gürlüğü, sendikal haklar, eğitim hakkı vb. birçok 
konuda çok sayıda önemli kararları oldu. Bunlar 
genelde temel hak ve özgürlüklerin alanını geniş-
leten, güvencelerini artıran başarılı kararlardı. İşte 
biz bu toplantıda, üç yıl boyunca AYM’nin bireysel 
başvuru yolu üzerinden gösterdiği performansın bir 
resmini çekmeye çalışacağız. AYM üç yıl boyunca 
bireysel başvuru yolunda, temel hak ve özgürlükle-
rin korunması açısından ne tür başarılar elde etti? 
Bu süre boyunca ne gibi kazanımlar elde edildi? Ne 
gibi eksiklikler, sorunlar, tıkanıklıklar söz konusu 
oldu? Bu sorulara yanıt vererek geleceğe yönelik bir 
perspektif elde etmeye çalışacağız. 

Bireysel başvuru başlarken AYM için iki te-
mel risk ya da çekinilen husus vardı. Birisi başa-
rılı olamama ihtimali: Temel hak ve özgürlükleri 
koruyan bir mekanizma olarak bireysel başvuru 
yolunu işletememe ihtimali söz konusuydu. Bu 
durumda da AİHM bireysel başvuru yolunu ta-
nımayabilir ve bireysel başvuruya başvurmadan 
doğrudan kendisine başvuru yapılmasını kabul 
edebilirdi. Nitekim Azerbaycan örneğinde böyle 
bir durum söz konusu olmuştu. AİHM, Azer-
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baycan Anayasa Mahkemesine yapılacak bireysel 
başvuruları etkili bir başvuru yolu olarak görmü-
yor ve kendisine direkt başvuru yapılabileceğini 
söylüyor. Ancak bu risk gerçekleşmedi. AYM 
geçtiğimiz üç yıl boyunca bireysel başvuruyu, 
gösterdiği performansla hak ve özgürlükleri ko-
ruyan bir mekanizma haline getirdi. AİHM de 
bu başvuru yolunu tanıyor. Türkiye’de AİHM’e 
başvuru yapılabilmek için öncelikle AYM’de hak 
ihlali iddianızı görmeniz gerekiyor. 

İkinci bir risk ise iş yükü ile ilgili bir sorun-
du. AYM bireysel başvuru öncesi yılda 150-200 
civarı dosya kabul eden bir Mahkeme iken bi-
reysel başvuru sonucunda on binlerle ifade edilen 
yıllık dosya kabul etmeye başladı. Bu büyük bir 
iş yükü yarattı. AYM şimdiye kadar bunun üste-
sinden gelmeyi başardı ama yavaş yavaş işlerin bi-
riktiği ve tıkanmaya doğru ilerlediği gözleniyor. 
Tahminimce Mahkemeden katılan konuklarımız 
bu konuda bizi daha iyi bilgilendirecekler. 

Bugün panelimizde AYM Başkan Vekili 
Engin Yıldırım, AYM Genel Sekreter Yardımcı-
sı Recep Kaplan, Sakarya Üniversitesi öğretim 
üyesi ve SETA araştırmacısı Doç. Dr. Serdar Gü-
lener bizi bu konuda bilgilendirecekler. Ben ilk 
sözü Serdar hocama vereceğim. Kendisi AYM’ye 
bireysel başvuru yolunun ilk üç yılına ilişkin bir 

değerlendirme yapacak. “Üçüncü Yılında Anaya-
sa Mahkemesine Bireysel Başvuru” başlıklı ana-
lizi SETA için kaleme aldı kendisi. Bu panel ile 
bir nevi bu analizin de tanıtımını yapmış olduk.

Serdar Gülener
Teşekkür ederim. Herkesi sevgi ve saygıyla selam-
lıyorum. Ben konuşmamı büyük oranda yazdı-
ğım analiz üzerinden kurgulamayı planlıyorum. 
Zira burada uygulamanın içinden iki önemli ko-
nuğumuz söz konusu. Bu anlamda da fazla ukala-
lık yapmak istemem. Konuşmamın ilk kısmında 
kısaca bireysel başvurunun genel bir çerçevesini, 
Türkiye’ye entegrasyon sürecini ifade etmeye ça-
lışacağım. “Bireysel başvurunun anayasa yargısın-
daki rolü nedir?” sorusundan bahsedeceğim. Ar-
dından da, Cem Uzun’un bahsettiği gibi, aslında 
bugüne kadar üç yıllık süreçte doktrinde çokta 
fazla yer bulmayan, AYM’nin iş yükü problemi-
nin genel hatlarını ve çerçevesini ortaya koymaya 
çalışacağım. Bunu takiben kabul edilebilirlik ka-
rarları ve esasa ilişkin verilen kararlar üzerinden 
yine genel çerçeveyi sunmaya çalışacağım. 

AYM’nin ontolojisi itibarıyla aslında demok-
ratik olmayan ya da demokrasi karşıtı bir kurum 
olduğu doktrinde çok sıkça öne sürülmüştür. Dola-
yısıyla çok sık bir biçimde “demokratik açıdan meş-
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ru olmadığı” yönünde eleştirilere tabi tutuluyor. 
Analizde de bireysel başvuruyu büyük ölçüde ana-
yasa yargısının demokratik meşruluğu çerçevesinde 
ele almaya çalıştım. Zira bireysel başvuru yoluyla 
birlikte aslında Türkiye’de, özellikle 2010 öncesi 
süreçte, sık sık gündeme gelen AYM’nin olumsuz 
imajının 2010 sonrası, özellikle bireysel başvuru-
nun kabul edilmesiyle beraber daha olumlu hale 
geldiği yönünde bir tespitim söz konusudur. 

Bireysel başvuru yolu somut norm denetimi 
ve soyut norm denetiminden farklı olarak aslın-
da daha demokratik bir yol. Zira diğer yollarda 
olduğu gibi anayasada sayılan belirli organların 
ya da mahkemelerin AYM’ye başvurmasından 
ziyade doğrudan bireylerin birtakım hak ihlal 
iddiasıyla mahkemeye gidebilmelerini sağlaması 
nedeniyle birey katılımını öne çıkaran ve bu şek-
liyle de anayasa yargısına demokratik meşruluk 
açığını kapatmasına yardımcı olan bir yol olarak 
düşünülebilir. Bu çerçevede anayasa yargısı yine 
doktrinde iki temel işleviyle anılıyor. Bu işlevler-
den bir tanesi sübjektif, bir tanesi de objektif ola-
rak değerlendiriliyor. Doğrudan bireylerin hak ve 
özgürlük ihlallerini çözümleyen bir mekanizma 
olarak bir işlev yerine getiriyor ama aynı zaman-
da bu hak ve özgürlük ihlali kararlarıyla tümden 
bir yargı sisteminin de konsolidasyonuna ve geli-
şimine katkı sağlayan bir rol üstleniyor. 

Türkiye’de bireysel başvuru tartışması çok 
eski dönemlere dayanıyor. 2000’li yılların or-
talarında başlayan AYM’nin yeniden yapılan-
dırılması konusundaki birtakım çalışmalarda 
dile getiriliyordu. 2010 yılındaki anayasa deği-
şikliğiyle ise anayasal bir kurum haline alındı. 
2010’daki bu değişiklik aslında Türkiye açısın-

dan sembolik de bir niteliğe sahip zira Türki-
ye’nin 1950’li yıllarda başlayan, 1980’li ve 90’lı 
yıllarda AİHM’in zorunlu yargı yetkisinin bi-
reysel başvurunun kabul edilmesiyle beraber 
farklı bir aşamaya gelen Avrupa insan hakları 
sistemine entegrasyonunun belki de en radikal 
adımını karşımıza çıkartıyor. Çünkü AYM’nin 
bireysel başvuru kararlarını incelediğimizde, 
özellikle ilk dönem ilke kararlarında AİHM’i 
önemli bir müttefik olarak ele aldığı görülüyor. 
AYM ilke kararlarını büyük ölçüde AİHM içti-
hatlarını esas alarak kurmaya çalışıyor. Bu yö-
nüyle bireysel başvuru AYM açısından önemli 
bir sembolik işlevi yerine getiriyor. 

Bu genel çerçevenin ardından bireysel baş-
vurunun nasıl işlediğine, Türk sisteminde nasıl 
bir nitelik gösterdiğine bakabiliriz. Bir kere bi-
reysel başvuru yolu anayasal hakları ihlal edi-
lenlere tanınan bir yol. Bu yönüyle temyiz ya 
da istinaf yolundan farklı olağanüstü bir hukuk 
yolu olarak adlandırılıyor. AYM’ye ancak bütün 
başvuru yollarını tükettikten sonra başvuruda 
bulunabiliyorsunuz. Bireysel başvuruda iddia 
ettiğiniz hak ihlallerini kamu gücü işlemleri-
ne, kamu gücünün gerçekleştirdiği işlemlerden 
kaynaklı ihlallere dayandırabiliyorsunuz. Bu 
çerçevede de hem Anayasa’da hem de 6216 sa-
yılı AYM’nin kuruluşu kanununda ve daha son-
ra bu kanuna dayalı olarak çıkartılan iç tüzükte 
bireysel başvuruya ilişkin birçok husus (nasıl 
işleyeceği, kabul edilebilirlik meselesi kriterleri 
vb.) düzenlendi. Daha sonra tabii esasa ilişkin 
hususlar belirtildi. 

Bu teknik hususlara geçmeden önce 
AYM’ye bireysel başvuru yolu getirilmesini ta-
kip eden ilk 3 yıl içinde, ilk ortaya çıkışından 
farklı olarak neler gerçekleştiğine değinmek 
gerekir. Bir kere kararlar 2015’e kadar başvuru 
numaralarıyla anılıyorlardı. Artık kararlara isim 
verilmeye başlandı. Bu da büyük ölçüde AİHS 
ile de uyumlu bir adım olarak değerlendirilebi-
lir. Bunun dışında iç tüzükte birtakım değişik-
likler gerçekleşti. Özellikle iç tüzük aracılığıyla 

Bireysel başvuru yolu ile birlikte  
Anayasa Mahkemesinin imajı 
daha iyi bir noktaya gelmiştir. 
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bireysel başvurudan sorumlu birimler olan ko-
misyonlar, bölümler ve hatta bunun genel kuru-
la yansımalarına dönük birtakım adımlar atıldı. 
Bunlardan daha da önemlisi, Cem Bey’in de 
bahsettiği, AYM etkili bir hukuk yolu olamama 
tehlikesini en azından belirli haklar noktasında 
aştı. Bunu AİHM’in önce “Hasan Uzun Kararı” 
ardından da “Olcay Koç”, “Tayfun Güher Er-
gun Kararı”nda AYM’yi hem tüketilmesi gere-
ken bir iç hukuk yolu hem de adil yargılanma 
hakkı açısından yeterli ve uygun tazmini sağla-
yan bir yol olarak kabul etmesiyle anlıyoruz. 

Bu gelişmeler AYM’nin etkili bir yol ol-
ması açısından yeterli mi? Tabii ki değil. AYM 
kararlarına baktığımızda bireysel başvuruyu 
ortaya çıkaran temel neden, Aİ HM önünde 
çok parlak olmayan hak ve özgürlük sicili-
mize ilişkin bir çare olarak düşünülmesinden 
kaynaklanıyordu. Burada öne çıkan iki temel 
husus vardı: Bir tanesi makul sürede yargılan-
ma hakkı yani adil yargılanma hakkı ihlalleri, 
diğeri de uzun tutukluluklarla gündeme ge-
len kişi güvenliği ve hürriyetine ilişkin ihlal-
lerdi. AYM’nin ilk üç yıllık bireysel başvuru 
bilançosuna baktığımızda da özellikle bu hak 
ve özgürlükler anlamında çok ciddi adımlar 
atıldığını görüyoruz. İstatistikler bunu büyük 
ölçüde doğruluyor. Bugüne kadar verilen ihlal 
kararlarının yaklaşık yüzde 88’i adil yargılan-
ma ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı alanın-
da yoğunlaşıyor. Tabii bu etkin bir hukuk yolu 
olma noktasında tamamlanmamış bir süreçtir. 
Çünkü aynı zamanda AİHM’nin, demokratik 
toplumun temelleri olarak adlandırdığı birta-
kım hak ve özgürlükler konusunda da, ifade 
özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ve aile haya-
tının korunması, toplantı ve gösteri yürüyüş-
lerinin düzenlenmesi, din ve vicdan özgürlüğü 
gibi, etkili bir iç hukuk yolu olmasına dönük 
adımların atılması bu hak ve özgürlükler için 
görünen –en azından bugün için– umut veri-
ci bir tablo söz konusudur. Dolayısıyla AİHM 
açısından AYM etkin bir iç hukuk yolu olma 

çabasını büyük ölçüde –en azından geçtiğimiz 
üç yıl için– çözmüş gözüküyor. 

AYM’nin yine ilk üç yılına baktığımız-
da önündeki önemli tehlikelerden bir tanesi ki 
doktrinde de dediğim gibi çok fazla tartışılan 
bir husus değil, uygulayıcıların daha ziyade far-
kında olduğu iş yükü meselesi. İş yükü, siz her 
ne kadar önemli, ses getiren, özgürlükleri geniş-
leten hak merkezli kararlar verseniz de doğası 
gereği bir süre sonra sizin kilitlenmenize, etkin, 
verimli çalışmanıza engel olabilecek bir nitelik 
taşıyor. Nitekim 10 Nisan 2015 tarihi itibarıyla 
AYM’nin web sayfasında yayımlanan istatistik-
lere göre şöyle bir tablo var: 23 Eylül 2012’den 
sonra başlayan süreçte 2012 yılı başvuru sayısı 
1.343 gözüküyor. 2013 yılı için baktığımızda 
9.897 başvuru var. 2014’te bu sayı 20.578’e çıkı-
yor. Nisan 2015 itibarıyla ise bu rakam 11.805. 
2015 yılı muhtemelen 20 bine çok yakın ra-
kamlarla kapatılacak gibi duruyor. Toplamda 
da 42.902 başvuru söz konusu. Bireysel başvu-
ruyla ilgilenen bölümler açısından yükün daha 
ziyade 12.537 başvuruyla komisyonlar üzerinde 
olduğunu, yani AYM’ye ilk başvuru yaptığınız-
da bunların ön koşullar yönünden kabul edilip 
edilemeyeceğini denetleyen ve inceleyen birim-
de yoğunlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla yeni 
bir düzenleme yoluyla söz konusu iş yükünün 
aşılması noktasında adımlar atılabilir. 

Aslında AYM’nin iş yüküne ilişkin başlangıçta 
yapılan projeksiyonlarda 45-50 binli rakamlar telaf-
fuz ediliyordu. İlk üç yıl için bu sayılara ulaşılmasa 
da 20 binli rakamlar yine de fazla. Örneğin Alman 
Federal Anayasa Mahkemesinin son 10 yılına baktı-
ğımızda ki Alman Anayasa Mahkemesi bireysel baş-
vurunun ortaya çıkışı itibarıyla AİHM’e de örnek 
teşkil etmiş bir Mahkeme ve en başarılı uygulama-
lardan biri olarak gözüküyor, bu sayının çok daha 
düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Toplam ih-
lallere baktığımızda AYM açısından yine Almanya 
ile karşılaştırdığımızda yüzde 1,5’lik bir ihlal sayı-
sıyla karşılaşıyoruz. Yani yapılan başvuruların sadece 
yüzde 1,5’unun ihlal ile sonuçlandığını görüyoruz. 
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Bu zaman zaman kamuoyunda eleştirilere de tabi 
tutulan bir husus fakat bireysel başvuruyla ilgile-
nenler için çok yabancı bir konu değil. Zira bütün 
uygulamalarda yapılan başvuruların çok küçük bir 
kısmının ihlalle sonuçlanması söz konusudur. Bu 
rakam Türk Anayasa Mahkemesinin üç yıl içinde-
ki başarısının bir kanıtı olarak da nitelendirilebilir. 
Çünkü özellikle tutukluluk ve adil yargılanma me-
selesine ilişkin önemli kararlar çıtayı AYM açısından 
epey yükseltti. Bulunan ihlallerin az olduğu yönün-
de kamuoyunda ciddi bir eleştiri oluşabiliyor fakat 
karşılaştırmalı örnekler açısından incelendiğinde 
AYM çok da kötü bir performans sergilemiyor.

İlk üç yıl için yine AYM adına yanlış an-
laşılmalardan birisi AYM’nin bir temyiz mercii 
gibi görülmesidir. Doktrinde bu durum “dör-
düncü derece yargı yeri” şeklinde de adlandı-
rılıyor. Yani insanlar AYM’yi hak ve özgürlük 
ihlalleri noktasında bir umut kapısı olarak de-
ğerlendiriyorlar. Oysa başta da söylediğim gibi 
bireysel başvuru açısından AYM, Danıştay, Yar-
gıtay ya da diğer yüksek mahkemeler gibi bir 
yüksek mahkeme değildir. AYM verilen kararın 
doğru ya da yanlışlığından ziyade söz konusu 
kararın (o hak ve özgürlükle ilgili) Anayasa’da 
çizilen çerçeveye uygun olarak verilip verilme-
diğini denetleyen bir yer. Zaten olağanüstü bir 
kanun yolu olması da bundan kaynaklanıyor. 
İş yükünün artma nedenlerinden birisi Mahke-
menin bu şekilde bir temyiz mercii gibi görül-
mesinden kaynaklanıyor. 

10 Nisan 2015 itibarıyla kararlara baktığı-
mızda adil yargılanmanın 393 ihlalle birinci sıra-
da olduğunu görüyoruz. Burada da adil yargılan-
ma hakkının bir alt bileşeni olan makul sürede 
yargılanma hakkının öne çıktığını görüyoruz. 
Adil yargılanma hakkını 40 ihlalle kişi hürriyeti 
ve güvenliği ihlalleri takip ediyor. Buradaki ih-
lallerde, uzun tutukluluk süreleri ve kanuni tu-
tukluluk sürelerinin ön plana çıktığını görüyo-
ruz. İlginç bir şekilde, sendika kurma hakkının 
ihlallerde üçüncü sırada olduğunu görüyoruz. 
23 ihlal kararıyla, işe gelmeme nedeniyle yapı-

lan başvurularda ortaya çıkan bir ihlal durumu 
söz konusu. AYM’nin hem Anayasa’da hem de 
AİHS’de tanınan ve korunan hak ve özgürlükler 
için yapılan başvurularda mülkiyet hakkında 10, 
ifade özgürlüğünde 8 ve yaşam hakkında 7 ihlal 
kararı verdiğini görüyoruz. 

Cem Duran Uzun 
Serdar bey teşekkür ederim. Süreye de uyduğu-
nuz için ayrıca teşekkür ederim. İkinci konuşma-
cımız AYM Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Recep 
Kaplan. Kendisi bireysel başvurudan sorumlu 
Genel Sekreter Yardımcısı. Bu bakımdan doğ-
rudan işin içinde birisi. Bizi hem daha güncel 
verilerle de aydınlatmasını bekliyoruz. Buyurun 
Sayın Kaplan.

Recep Kaplan 
Merhabalar. Nazik davetlerinden dolayı Cem 
Duran Uzun’un şahsında SETA’ya teşekkür ede-
rek sözlerime başlamak isterim.

Bireysel başvuru sisteminin kamuoyundaki 
algısı konusunda farklılıklar mevcuttur. Bazı ke-
simler memnun bazı kesimler memnun değil an-
cak halkın yoğun teveccühünden bu sistemin iş-
lediği kanaatine ulaşıyoruz. Rakamlar bize bunu 
gösteriyor mu? Bireysel başvuru yolunda başarılı 
olduğumuzu düşünüyoruz ama Anayasa Mah-
kemesi kendisine gelen yeni başvurularla acaba 
bu başarısının kurbanı mı oluyor? Ben bu soruyu 
rakamlar üzerinden cevaplayacağım. Daha sonra 
Mahkemenin karşı karşıya olduğu iş yükünü yö-
netebilmek adına bu yılın Mart ayından bu yana 
yürüttüğümüz –adına reform da diyebiliriz– iyi-
leştirme çalışmalarımızla ilgili bilgi arz edeceğim. 

Pazartesi günü itibarıyla 23 Eylül 2012’den 
14 Aralık 2015 tarihine kadar 50.867 başvuru 
yapılmış AYM’ye. Bireysel başvurunun başladığı 
2012 yılında 1.342, 2013’te 9.897, 2014 yılında 
20.578, bu yıl 14 Aralık tarihi itibarıyla de 19.050 
bireysel başvuru yapıldı. Rakamı bu şekilde elli 
binlerle verince insan haliyle bu sistemin işlerliği 
noktasında bir miktar tereddüt ediyor.   
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Aslında Anayasa Mahkemesi 28.717 başvuru-
yu sonuçlandırmış durumda. Bu başvuruların sa-
dece 4’ü 2012 yılında, 4.479’u 2013’te, 10.413’ü 
2014’te, 13.821 başvuru da 14 Aralık tarihi itiba-
rıyla 2015 yılında sonuçlandırılmış durumda.  

50.867 başvurunun yüzde 56’sı sonuçlandı-
rılmış, yüzde 44’ü halihazırda Mahkeme önünde 
incelenmeye devam ediyor. 

Peki, bireysel başvuru başladığından bu 
yana gelen AYM’nin başvurulara cevap verme 
kapasitesi ne durumda? Bireysel başvuru 2012 
yılı Eylül ayında başladığında Mahkemenin 
hangi başvuruları ne şekilde karşılayacağına 
ilişkin içtihatların oluşturulması bir hazırlık dö-
nemi gerektirdi. İlk kararlar, arz ettiğim gibi 25 
Aralık 2012 tarihinde verilmişti. 2012 yılında 
verilen sadece 4 karar var. Bu da bizi binde 3 
gibi bir orana götürüyor. O yıl yapılan başvuru-
ların sadece binde 3’üne cevap verebilmiş AYM. 
2013’te Mahkemeye yapılan her 100 başvuru-
nun 45’ine, 2014’te 51’ine, bu yıl da Mahkeme-
ye yapılan her 100 başvurunun –bir günde 100 
başvuru yapıldığını kabul ederseniz– 73’üne ce-
vap verebilme potansiyeline sahip. 

AYM’de bireysel başvuruları inceleyip so-
nuçlandırılan üç birim var. Bunlardan birisi 
Bireysel Başvuru Bürosu’dur. Burada daha çok 
idari bir denetim yapılıyor. Başvuru formu üze-
rinde gerekli teknik hususlar kontrol ediliyor. 
Bu hususlara riayet yoksa idari ret kararı adını 
verdiğimiz prosedürle başvurular sonuçlandı-
rılıyor. Başvuruların önemli bir kısmı –8.084 
başvuru– yani toplam başvuruların yüzde 28’i 
bireysel başvuru bürosunca sonuçlandırılmış. 
Mahkemenin esas yükünü Komisyonlar Rapor-
törlüğü çekiyor. Sonuçlandırılan 18.317 başvu-
ruyu yani yüzde 64’ü bu birim sonuçlandırmış. 
Daha çok esas incelemesi yapan –eğer içtihat 

23 EYLÜL 2012’DEN 14 ARALIK 2015 TARİHİNE KADAR  
TOPLAM BAŞVURU SAYISI: 50867
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için gerekliyse– sınırlı düzeyde kabul edilebilir-
lik yapan Bölümler Raportörlüğü ise başvurula-
rın yüzde 8’ini sonuçlandırmıştır.  

Başvurular AYM bölümleri önüne taşındı-
ğında bunlardan ihlal çıkma olasılığı diğer birim-
ler önündeki başvurulara göre daha yüksek. Ka-
bul edilebilir bulunan 976 başvurunun 892’sinde 
AYM en az bir anayasal hakkın ihlal edildiği sonu-
cuna varmış. 84 başvuruda yüzde 9’luk bir kısım, 
bir hak ihlali olmadığı sonucuna ulaşmıştır.   

Bu 892 başvurunun 859’unda sadece bir 
anayasal hakkın ihlal edildiği sonucuna ulaşıl-
mış. 33 başvuruda ise bir başvuru kapsamında 
birden fazla anayasal hakkın ihlal edildiği sonu-
cuna ulaşılmıştır.           

Verilen ihlal kararlarının ezici çoğunluğu, 
yüzde 77’lik bir kısmı, adil yargılanma hakkı-
nın ihlal edildiğine ilişkin. Bu rakam AYM’ye 
yapılan başvurulardaki ihlal iddialarıyla da 

orantılı. Mahkemeye yapılan başvurular göze-
tildiğinde en çok ihlal iddiası adil yargılanma 
hakkından geliyor. Adil yargılanma hakkından 
sonra çoğunlukla tutukluluk şikayetleri üzerin-
den kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildi-
ği sonucuna varılmış. Sendika hakkının ihla-
li, ifade özgürlüğünün ihlali gibi alanlarda da 
ihlal kararları mevcut. Bu tablonun AYM için 
önem taşıyan yönü şu: Bu grafik ne kadar çe-
şitlenirse içtihat oluşturulan alanların o kadar 
çoğalmaya başladığı ifade edilebilir.      

Adil yargılanma hakkının ihlal edildi-
ği sonucuna varılan 688 başvurunun yüzde 
84’ünde, ihlalin gerekçesi derece mahkeme-
lerindeki yargılamaların makul sürede yapı-
lamamış olmasıdır. Bu Türk yargısının ma-
alesef çok kronik ve yapısal bir problemidir. 
Bu problem olduğu gibi AYM önüne taşınmış 
durumdadır. Üzülerek ifade etmek lazım ki 
60-65 yıldır devam eden davalar var.   

Şimdi AYM’nin belli ölçüde bir iş yükü 
problemi olduğu muhakkak. Ama takdir eder-
siniz bunun kaynağı AYM değil. Karşılaştırma-
lı rakamlarla durum arz edilince manzara daha 
iyi anlaşılacaktır. Alman Mahkemesine yıllık 
yapılan başvuru sayısı 2014 yılı için sadece 
6.606, AYM’ye yapılan başvuru sayısı 20.578. 
47 ülkeden başvuru alan AİHM’e başvuru sa-
yısı 56.250’dir.  

SONUÇLANDIRILAN BAŞVURULARIN (28.717)
BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

SONUÇLANDIRILAN BAŞVURULARIN (28.717)
BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI
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ADİL YARGILANMA HAKKI İHLALİ KARARI VERİLEN  TOPLAM BAŞVURU SAYISI: 688

İHLAL KARARLARININ HAKLARA GÖRE DAĞILIMI İHLAL KARARI VERİLEN BAŞVURU SAYISI: 892
 

Yaşam Hakkının 
İhlali, 17, 2% 

İşkence ve Eziyet 
Yasağının İhlali, 11, 

1% 

Kişi Hürriyeti ve 
Güvenliğinin İhlali; 

68; 8% 

Adil Yargılanma 
Hakkının İhlali; 688; 

77% 

İfade Hürriyetinin 
İhlali, 29, 3% 

Haberleşme 
Hürriyetinin İhlali, 

13, 1% 

Ayrımcılık Yasağının 
İhlali, 3, 0% 

Din ve Vicdan 
Hürriyetinin İhlali, 2, 

0% 

Manevi Varlığın 
Korunmasının İhlali, 

5, 1% 

Özel Hayata Saygı 
Hakkının İhlali, 7, 

1% 

Mülkiyet 
Hakkının 
İhlali, 

33, 4% 

Seçme ve Seçilme 
Hakkının İhlali, 6, 

1% 

Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşü Düzenleme 

Hakkı İhlali, 2, 0% 

Örgütlenme 
Özgürlüğü, 1, 0% 

Sendika Hakkının 
İhlali, 30, 3% 

Suç ve Cezalara 
İlişkin Esasların 
İhlali, 10, 1% 
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Peki, bu mahkemeler önlerinde ne ka-
dar dosyayla çalışmaya devam ediyorlar, ince-
lenmesi devam eden ne kadar dosya var, Al-
manya’da bu rakam 3.685, AYM’de 22.150, 
AİHM’de 69.300’dür.   

Bireysel başvurunun Türk hukuk düzenine 
dahil edilmesindeki en önemli gerekçelerden bi-
risi AİHM’e yapılan başvuruların azaltılmasıydı. 
Bu grafik bu amaca ulaşılmış olduğunu göster-
mesi bakımından önemlidir.

2011 yılında Türkiye aleyhine yapılan ve yar-
gısal bir oluşuma sevk edilen başvuru sayısı 8.681, 
2012’de 8.986’dır. Bireysel başvurunun uygulan-
maya başladığı -2012’nin sonunu da dahil edebi-

liriz- 2013 yılından itibaren bu rakamlar hızlı bir 
şekilde düşüyor. 2013’te 3.505, 2014’te 1.589, bu 
yıl 1 Temmuz itibarıyla 1.144 başvuru var. 

1 Temmuz 2015 itibarıyla Türkiye aleyhine 
derdest dosya sayısı 9.292’dir. Bunun temel ne-
deni, Serdar Bey’in ifade ettiği AİHM’in AYM’ye 
bireysel başvuru yolunun kendisine başvurulma-
dan tüketilmesi gerekli bir hukuk yolu olduğu 
konusunda karar vermesidir. Oraya gitmeyi dü-
şünen vatandaşlarımızın öncelikle AYM’deki bu 
yolu tüketmeleri gerekiyor. 

Bir iş yükü sorunu ile karşı karşıya olunduğu 
muhakkak. 22 binler civarında derdest başvuru 
var. Bu rakamı şimdilik sürdürülebilir görüyoruz. 
Bu 22 bin rakamı geçen Eylül ayından bu yana bir 
düşüş trendinde. 24 binlerde iken sistemin daha 
da içinden çıkılamaz bir hale sürüklenmemesi için 
AYM’deki kwurumsal işleyişte birtakım tedbirler 
alındı. O tedbirlerden kısaca bahsedeceğim. 

İptal-itiraz davalarına göre bireysel başvuru 
niteliği itibarıyla daha spesifik bir incelemeyi, 
haklar konusunda bir derinleşmeyi gerektiriyor. 
Bu bakımdan AYM’nin bireysel başvuru rapor-
törleri temel haklara göre bir gruplandırmaya 
tabi tutuldu. Adil yargılanma hakkına ya da mül-
kiyet hakkına Mahkemedeki hangi raportörlerin 
bakacağı belirlenmiş durumda. 

Sayıların 10 binlerle ifade edildiği yerde 
başvurular bakımından da bir koordinasyona ih-
tiyaç var. Başvuruların ne hakkında olduğunun 

AİHM’E TÜRKİYE ALEYHİNE YAPILAN VE YARGISAL BİR OLUŞUMA 
SEVK EDİLMİŞ BAŞVURU SAYISI

2014 YILINDA AİHM, ALMANYA VE TÜRK ANAYASA MAHKEMELE-
RİNE YAPILAN BİREYSEL BAŞVURU SAYILARI

AİHM (31.8.2015), ALMANYA (31.12.2014) VE TÜRK ANAYASA 
MAHKEMESİ (14.12.2015) DERDEST BAŞVURU SAYISI
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anlaşılması, bunlara bir kimlik çıkartılmasıyla 
mümkün. Hazırda bu kimlik çıkarma çalışması 
tamamlanmış durumda. Bu sayede başvuruların 
içerisinde en temel düzeyde bireysel başvuruyu 
yapan kişi neyden şikayet ediyor, o bilinebiliyor. 
Başvuruların daha spesifik bir kısmında bu kim-
lik bilgisi daha detaylı bir biçimde çıkarılmıştır. 

Öte yandan tıpkı iptal-itiraz davalarında ol-
duğu gibi bireysel başvuruda da kararların kalite-
si AYM’ye yakışır bir şekilde korunmak zorunda. 
Bu yüzden karar taslağını yazan raportörlerin 
hangi kararları dikkate alacakları belirlenmiş 
durumda. Bireysel başvuruyla ilgili kararların 
isimlendirilmesi konusu akademisyenlerin Mah-
kemeye sıkça talepte bulunduğu ve eleştirdiği bir 
konuydu. Artık bütün bireysel başvuru kararları-
nın isimlendirilmesi tamamlandı. Verilen karar-
ların AYM’nin kurumsal kimliğine yakışır şekil-
de çıkması için, her karar yayımlanmadan önce 
bu konuda yetkin olan dil uzmanları tarafından 
editoryal incelemelere tabi tutuluyor. 

Mahkemenin elektronik alt yapısını güç-
lendirme ihtiyacı vardı. Ulusal yargı ağı projesi-
ni Türkiye’de –bunu sevinerek ifade edeyim– en 
fazla fonksiyonla kullanan mahkemelerden birisi 
AYM’dir. Örneğin 30 sanıklı bir dava var. Bazı 
sanıklar için dava bitiyor ancak bazı sanıklar için 

devam ediyor. Onlar da bir yıl sonra geliyorlar. 
UYAP sistemi (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) 
bizi bu konuda uyarıyor. Size, daha önce şu baş-
vuru yapılmıştı onun safahatını gösteriyor. Biz bir 
birleştirme ihtiyacı var mı yok mu önceki dosyayla 
onu takip edebiliyoruz. Aynı başvurucu bize daha 
önce başvuru yapmış mı, onu yine izleyebiliyoruz. 
Hatta portföyümüzü biraz geniş tuttuk. Aynı avu-
katın daha önce bir başvurusu var mı? Çünkü çok 
sanıklı davalarda avukat tüm sanıklar için avukat 
olabiliyor. Bunları takip edebiliyoruz. 

Bir başvuru sisteme girdiğinde kural ola-
rak o dosyayla kimin ilgileneceği hakkında kayıt 
anında belli olabiliyor. Hangi raportöre gidecek, 
hangi komisyona gidecek, bunların hepsi otoma-
tik olarak belirlenebilir durumda. Mahkemenin 
verdiği bireysel başvuru kararları bir miktar daha 
anlaşılabilir ama sıradan bir vatandaşın yine de 
okuyup bu kararlara tümüyle vakıf olabilme-
si zor. Bunun için bireysel başvuru kararlarının 
basın duyuruları AYM’nin internet sitesinde ya-
yınlamaya başladı. Herhangi bir hukuki bilgiye 
ihtiyaç duymadan, her okuyan vatandaşımızın 
anlayabileceği bir dilde hazırlanıyor bu metinler. 

Bireysel başvurunun ilk tasarımında öngörü-
len kurumsal yapı o dönem için bir miktar makul 
gözüküyordu. Üçlü bir yapı var. İdari incelemeleri 
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yapan Bireysel Başvuru Bürosu var. Komisyonlar 
Raportörlüğü var, bir de Bölümler Raportörlüğü 
var. Henüz Mahkemenin hiçbir içtihadı yokken 
bu makul görülebilir. Ancak AYM’nin artık han-
gi başvurular konusunda kabul edilemezlik kara-
rı vereceği önemli ölçüde netleşmiş durumdadır. 
Burada Mahkemenin kurumsal işleyişinde bir 
reform ihtiyacı gündeme geldi. Bireysel Başvuru 
Bürosu ile Komisyonlar Raportörlüğü birleştiril-
di. Artık başvurunun idari incelemesini yapacak 
olan raportör eğer dosyanın kabul edilemez oldu-
ğu kanaatindeyse başvurunun geldiği gün bu dos-
yayla ilgili karar taslağı hazırlayabilecek ve bireysel 
başvuruda bulunan kişiler başvuruları hakkında 
çok daha kısa sürelerde cevap alabilecekler. İçtiha-
dın oluşmasına bağlı olarak hazırlanan 100 civa-
rında elektronik olarak kullanılabilen karar taslağı 
şablonu var. Raportörler bu suretle çok daha hızlı 
karar taslağı hazırlayabiliyorlar. Hak esaslı çalışma 
gruplarının oluşturulması sonrasında hak grupla-
rının koordinatörlerinin etkinliği de artırıldı. 

Dosyalara kimlik çıkarılmasının şöyle bir 
faydası oldu: Mahkemedeki başvuruların ne ol-
duğu konusunda bilgi sahibi olunca, bir başvu-
ru sonuçlandırıldığında aslında tek bir başvuru 
değil binlerce başvuru sonuçlandırılmış oluyor. 
Mesela AYM, yakın bir dönemde YSK kararları 
aleyhine bireysel başvuru yapılamayacağına dair 
bir içtihat oluşturdu. Artık YSK kararlarına karşı 
gelinen başvurular bu içtihada uygun olarak hız-
lı şekilde sonuçlandırılabiliyor. Teşekkür ediyo-
rum dinlediğiniz için.

Cem Duran Uzun 
Teşekkür ederiz hocam. Recep Bey bireysel baş-
vuru konusunda daha güncel istatistiklerle bizi 
aydınlattı. İlk üç yılını özetledi. Ben hemen Engin 
hocama söz vermek istiyorum. Buyurun hocam.

Engin Yıldırım
Ben de teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyo-
rum. Burada olmaktan büyük memnuniyet duy-
duğumu belirtmek isterim. Bu kısa girizgahtan 

sonra ben iki arkadaşımın söylediklerine aslında 
ne ilave edebilirim diye düşünüyordum. Bazı not-
lar aldım. Şöyle başlayayım: İş yükü problemini 
çok fazla abartmamak lazım. Benim görebildiğim 
kadarıyla –rakamlardan da anlaşılıyor– bu iş yükü 
sürdürülebiliyor, çevrilebiliyor. 20 bin başvuru-
nun kabaca 15 bini 2015 yılında çevrilebiliyorsa 
ve çok olağanüstü bir şey olmadıkça böyle devam 
edeceğini varsayarsak, demek ki biz iş yükünün 
yüzde 75-80’ini çevirebiliyoruz. Bu anlamda ciddi 
iş yükü probleminden söz etmek bence biraz abar-
tı olur. Çünkü “iş yükü problemi” dediğinizde ne-
gatif bir algı oluşuyor. Kişisel kanaatim bu işlerde 
negatif algıya asla ve asla yer vermemek. İş yükünü 
ciddiye almak lazım ama görebildiğimiz kadarıyla 
da AYM bu sistemi şu an için çevirebiliyor. 

Dünyada sadece insanlar, sadece Suriyeliler 
göç etmiyor, fikirler de göç ediyor. Fikirlerin de 
küresel düzeyde bir hareketi var. Demokrasi bun-
ların en önemlilerinden biri. Anayasa yargısı ki 
hakeza. Bunun da alt unsurlarından biri olarak bi-
reysel başvuru veya teknik tabirle anayasa şikayeti, 
küresel anlamda sanki bir göç halinde. Bu fikir ori-
jinal olarak –yanlış hatırlamıyorsam– 1850’lerde 
Meksika’da ortaya çıkmış. Meksika Anayasası’nda 
“Amparo Başvurusu” şeklinde var. Uzun yıllardır 
Meksika ve bazı Latin Amerika sistemlerinde yer 
alıyor. “Recurso de Amparo” diye geçiyor. Şu anda 
İspanya’daki sistemin adı da “Amparo Başvurusu”. 
Kolombiya’da da “Tutel” adlı benzer bir başka baş-
vuru var. Bunlar birbirine çok yakın sistemler. 

Türkiye’deki sistem Alman sisteminin bir 
benzeri. Aslında anayasa şikayeti, anayasa yargısı-
na bireysel erişimin unsurlarından biri. Anayasa 
yargısına bireysel erişim son yıllarda tüm dünya-
da ciddi bir önem kazandı. Bunun değişik yön-
temleri var. Mesela bir tanesi “actio popularis” 
denilen halk davası. Burada bir yasanın anayasaya 
aykırılığını herhangi bir vatandaş sadece anayasa 
yargısında değil herhangi bir sıradan mahkemede 
de dile getirebiliyor. Doğrudan o olaydan dolayı 
mağdur olması da şart değil. Anayasaya aykırı ol-
duğunu düşünüyorsa başvuru yapabiliyor. Böyle-
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ce bir uçta anayasa yargısına bireysel erişim, öbür 
uçta da değişik oranlarda anayasa şikayeti dediği-
miz erişim sistemleri var.

Anayasa şikayeti de iki bölüme ayrılabilir: 
Normatif anayasa şikayeti ve tam anayasa şikaye-
ti. Türkiye’deki, tam anayasa şikayeti dediğimiz 
bir uygulama. Normatif anayasa şikayetinde bir 
ihlale neden olan yasayı mahkeme iptal edebi-
liyor. Yani yasadan kaynaklanan uygulamalar-
dan doğan ihlal sonuçları verebiliyor. AYM’nin 
ise ihlale neden olan bir yasayı bireysel başvuru 
kapsamında iptal etme yetkisi yok. Bu konuyla 
ilgili hazırlıklar yapılırken ilk taslakta vardı ancak 
Meclisteki komisyon görüşmelerinde taslaktan çı-
karıldı. Çünkü o dönemde bunun şöyle bir riski 
olacağı tartışıldı: AYM bir mahkeme ama içinde 
teorik olarak dört mahkeme var. Komisyonları iki 
üyeden oluşan bir mahkeme olarak görebilirsi-
niz. Bölümlerin her birini –iki bölüm var– ayrı 
mahkeme olarak görebilirsiniz. Genel Kurulu’nu 
ayrı mahkeme olarak görebilirsiniz. Şimdi bölüm 
bir hak ihlaline karar verdiği zaman o hak ihlali-
ne neden olan yasayı normal bir mahkeme gibi 
Genel Kurul’a bir itiraz davası olarak götürebilir 
mi? Bu çok tartışıldı. Şu anda da akademisyenle-
rin bir kısmı AYM’nin bunu yapabileceğini daha 
doğrusu yapması gerektiğini söylüyor ancak şu 
anki yasal mevzuat buna imkan vermemektedir. 

Bu konu tartışılırken, “kimler başvurabilir” 
ile ilgili bir mesele de ele alındı. Yani kamu tüzel 
kişileri başvuru yapsın mı, yapmasın mı? Şu anki 
sistemde kamu tüzel kişilerinin başvuru yapma 
hakkı yok. Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri 
başvuruyu yapabiliyor. Mesela bir vakıf üniversite-
si mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia etmişti. 
Ancak başvurucuyu yaptığı iş itibarıyla kamu hu-
kuku kapsamında değerlendirip kamu tüzel kişisi 
olarak gördüğümüzden kişi bakımından oy çoklu-
ğuyla yetkisizlik kararı vermiş yani başvuruyu ka-
bul edilemez bulmuştuk. Fakat o dönemki tartış-
malarda, “Bir kamu tüzel kişisi kendini ilgilendiren 
konularda bireysel başvuru yapmalıdır” diyen bir-
takım görüşler de vardı. Almanya’da bu mümkün. 

Mesela bir devlet üniversitesi ifade özgürlüğü ihlali 
başvurusu yapabilmeli mi? Bu o zamanlar tartışıldı. 
“Devlet devleti mi dava edecek” gibi bir düşünceyle 
bu konuya bizim sistemimizde yer verilmedi. An-
cak kişisel kanaatim, belki bu sistem iyice oturduk-
tan sonra bu konuda ilgili yasal düzenlemelerde 
değişiklik yapılmasının gerekli olacağıdır.

1950’li yılların ortasında başlayıp 60’lı yıllarda 
devam eden, Amerikan literatürüne “haklar devri-
mi” diye geçen bir kavram var. O dönemde Ameri-
kan Yüksek Mahkemesi verdiği birtakım kararlarla 
siyah Amerikalıların haklarını tanıdı. Irk ayrım-
cılığı mücadelesinde, kürtaj konusunda birtakım 
önemli kararlar verdi. Belki de ileride bu dönemin 
tarihinin yazıldığı zamanda Türkiye’de de bir hak-
lar devriminin bir yüksek mahkeme eliyle yapıldığı 
söylenecek. Dünyada da gittikçe artan oranda ana-
yasa mahkemeleri klasik işlevlerinin ötesine geçme-
ye başladı. Yasaların anayasaya uygunluğunu de-
netleyen ya da federal sistemlerde federal birimlerle 
eyaletlerin veya alt otoritelerin arasındaki yetki an-
laşmazlıklarını denetleyen bir mekanizmadan öte, 
birey hak ve özgürlüklerini koruyan, denetleyen, 
geliştirmeye çalışan bir sisteme doğru gidilmekte. 
Dolayısıyla anayasa yargısı bir anlamda artık insan 
hakları yargısı olma yönünde evrimleşmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında da bireysel başvurunun Türki-
ye’de AYM’ye bu anlamda büyük bir fırsat sundu-
ğunu, Türk toplumunun demokratikleşmesinde, 
birey hak ve özgürlüklerinin korunmasında çok 
önemli bir katkı sağladığını söylemek mümkün. 

Bu sistem aslında Türkiye’de 1962’de AYM 
kurulurken “getirelim mi getirmeyelim mi” diye 
çok cılız bir şekilde tartışılmış. 2000’li yılların baş-
larında ise zamanın AYM Başkanı Mustafa Bumin, 

Anayasa Mahkemesine 
bireysel başvuru yolu ilk olarak 
1962 yılında gündeme geldi.
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Venedik Komisyonu’na bir yazı yazarak bu konuda 
bir çalışma yapılmasını istemişti. 2004 yılında da 
birtakım çalışmalar yapılmış, AYM Venedik Ko-
misyonu’nun da görüşlerinden yararlanarak o dö-
nem bir taslak hazırlamış. Fakat o günün şartları iti-
barıyla bu gerçekleşmedi. 2010 yılında hazırlanan 
sistemin taslağı çoğu bakımdan 2004’teki taslağın 
devamı, onunla büyük benzerlikler taşımakta. 

Burada Venedik Komisyonu’nun oynadığı 
büyük bir rol var. Yani bu sistemi Türkiye’ye etkili 
bir şekilde aktaran, hem AİHM uygulamalarından 
hem de Almanya, İspanya uygulamalarından esin-
lenerek bu konuda Türkiye’ye tavsiyelerde bulunan 
Venedik Komisyonu raporlarını, anayasa koyucu 
çoğunluk itibarıyla de dikkate almış görünmekte. 
AİHM nezdinde etkili bir başvuru yolu olarak –az 
önce Serdar kardeşimiz birkaç karardan bahsetti; 
ilk Hasan Uzun kararıydı– şimdi 28 bin dosya ka-
rara bağlanmış. AİHM’e yapılan başvuruları gör-
düğünüzde rakamların çok hızlı bir şekilde indiği-
ni görüyoruz. Aslında bu 28 bin karara bağlanan 
başvurunun hepsi normalde AİHM’e gitme po-
tansiyeline sahip. Bizde işi bitmiş AİHM’e gidebi-
lir. Dikkat edin çok küçük bir yüzdesi AİHM’e git-
miş. Bu şunu gösteriyor: Demek ki Mahkemenin 
kabul edilemezlik veya ihlal bulmadığı kararlardan, 
vatandaşların, başvurucuların çoğu “Mahkemenin 
adil davrandığını, kararlarının meşru olduğunu, 
mahkemenin içtihadının AİHM’den farklılaşma-
dığını” düşünüyor ki AİHM’e gitme ihtiyacı his-
setmiyor. Bu, bireysel başvurunun şu ana kadarki 
uygulamalarıyla göreceli olarak başarılı olduğunun 
en önemli kanıtıdır. 28 bin kişi gitmemiş. Bunu 
özellikle, altını çizerek vurgulamak istiyorum. 

Daha ziyade ne tür haklar geliyor veya hangi 
konularda ihlal bulunuyor? Arkadaşlarımızın da 
bahsettiği gibi adil yargılanma, kişi özgürlüğü gü-
venliği ve mülkiyet hakkı öne çıkıyor. Ama benim 
tahminim ilerleyen yıllarda ifade özgürlüğü, örgüt-
lenme özgürlüğü ile ilgili başvuruların da öne çıka-
cağı. Benim şahsen şaşırdığım, din özgürlüğü ihlali 
ile ilgili çok az başvuru var. Başvurunun az olması 

Türkiye’de din özgürlüğü alanında bir sorun olma-
dığı anlamına mı geliyor? Türkiye’de çoğunluğun sa-
hip olduğundan farklı dini inanışları olan veya hiçbir 
dine sahip olmayan insanlar var. Bunların da birta-
kım şikayetleri, dertleri var. Zaman zaman basından 
okuyoruz. Acaba bu insanlar bu sistemi kullanmıyor 
mu? Benim şu üç yılda en çok şaşırdığım konular-
dan biri bu oldu. Ülkede gayrimüslim azınlıklar, de-
istler, ateistler, değişik felsefi ekoller, Yehova şahitleri, 
Bahailer, çeşitli Protestan kiliseleri, Alevi gruplar var. 
Bütün bunların acaba din özgürlüğü alanıyla ile ilgili 
bir sorunu yok mu? Bu bence araştırmacıların bak-
ması, ilgilenmesi gereken bir konudur. 

Bunun dışında Mahkeme bir konuda hak 
ihlali bulduğu zaman gidermek için ne yapıyor? 
Yeniden yargılama bir sonuç yaratacaksa yeniden 
yargılamaya hükmediyor. Yeniden yargılamanın bir 
anlamı kalmıyorsa tazminata hükmedebiliyor. Ba-
zen hem yeniden yargılama hem de tazminat diyor. 
Tazminat miktarlarını hesaplarken, AİHM’in kul-
landığı bir tablo var. AYM onun Türkiye koşulla-
rına uyarlanmış biçimini kullanıyor. Yani tazminat 
rakamlarını kendiliğinden uydurmuyor. AYM, taz-
minat mahkemesi değildir. O yüzden maddi tazmi-
nata pek girmiyor, ağırlıklı olarak manevi tazminat 
veriyor. Dolayısıyla bireysel başvuru yapanlar bura-
yı bir tazminat mahkemesi olarak değerlendirme-
sin. Bu elbette demek değildir ki “çok ciddi bir hak 
ihlalinde cüz’i bir tazminat verilecek”. Hayır, çok 
yüksek bir tazminata da hükmedilebilir Mahkeme. 
Bu ayrı bir mesele. Ama şu ana kadar karar verilen 
dosyalarda çok büyük bir tazminata hükmedilmesi-
ni gerektirecek bir durum ortaya çıkmadı. 

Son olarak da şunu söyleyeyim; bize başvu-
ranlar sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 
değil. Mesela bizi en çok 7/24 uğraştıran ko-
nulardan birisi sınır dışı edilme konusuyla ilgili 
tedbir talepleri. AİHM bu konuya çok dikkat 
ediyor. Tedbir taleplerinin –özellikle bu sınır dışı 
edilmeyle ilgili– geldiği gün sonuçlandırılmasını 
istiyor. AYM’de gittikçe artan oranda, başvurul-
duğu gün tedbir taleplerini karşılayabilmektedir. 
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Ben bu kadar konuşayım. Sorular veya yo-
rumlarla da daha farklı meselelere yelken açabili-
riz. Teşekkürler…

Cem Duran Uzun
Teşekkür ederim hocam. Süreye de riayet ettiniz. 
Soruları toplu alacağız. Buyurun.

SORU-CEVAP

Dinleyici (A): Engin hocamıza bir sorum olacak. 
Benim AYM ile ilgili olarak Avrupalılarla zaman 
zaman yaptığım görüşmelerde karşılaştığım bir 
husus vardı. Onlar daha çok AİHM’in aldığı ka-
rarların, Türk hukuk mevzuatına taşınması nok-
tasında bir işlev gördüğünü söylüyorlar. AYM’nin 
bunun dışına taşan, AİHS’in veya protokollerin 
dışında mevzuat oluşturma yönünde aldığı ka-
rarlar var mı? Yani AİHS ve AİHM olmasa idi, 
AYM’in karar alma şekli nasıl olurdu?

Dinleyici (B): Tazminatla ilgili kafamı karıştıran 
bir şey var: “Daha fazla tazminat verirsek insanlar 
bunu kötüye kullanır ve biz maddi tazminat öde-
me yükümlü bir mahkeme olmamamıza rağmen 
insanlar bizi bu sıfatla görür ve başvurular sade-
ce tazminat almaya yönelik olur” diye başvurma 
hakkını insanların elinden alma gibi bir çaba içeri-
sinde mi oldunuz? Eğer böyleyse verilen kararların 
hukukiliğini tartışmaya açmamız gerekmiyor mu? 

Dinleyici (C): Öncelikle 2012 yılı Türkiye’de 
insan hakları alanında devrim niteliğinde oldu. 
AYM’ye bireysel başvurunun gelmesinin yanı 
sıra Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Tür-
kiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK) kuruldu. 
Serdar hocam AYM kararlarında referans noktası 
olarak AİHM’in alındığından bahsetti. KDK ve 
TİHK’nin kararları son derece az ama ileride bu 
iki kurumun kararları referans alınabilir mi? Bu 
konuda açık bir politika izlenebilir mi? 

Bir diğer sorum da şu: AİHM’de AYM önün-
de bekleyen başvurular var. Bu başvurularda kro-
nolojik olarak bir öncelik sırası izleniyor mu? 2012 
Kasım’ında yapılmış bir başvuruyla 2015’te Ocak’ta 
yapılmış bir başvuru arasında bir tercihe gidilip ön-
cekine olanak tanınıyor mu? Teşekkür ediyorum. 

Dinleyici (D): Sorum Recep Bey’e. AYM 
2012’de bireysel başvurulara bakmaya başladık-
tan sonra bunun hakkında toplum bilgilendirildi 
mi? Yani insanlar böyle bir haklarının olduğunu 
biliyor mu? Böyle bir istatistik var mı?

Dinleyici (E): 2012 yılında yaklaşık 100 kişilik 
bir hukukçu grubuyla Yurtdışı Türkler Başkanlığı 
(YTB) davetlisi olarak Türkiye’de bulunuyorduk. 
Eylül 2012’de AYM’yi ziyaret etmiştik ve orada 
bu bireysel başvuru gündemdeydi. Görüştüğü-
müz kişiler çok daha kötü sonuçlara kendilerini 
hazırlamışlardı. Ama şu anda iyi durumdayız. 
Bu anımı aktarmak istedim. Dikkatimi çeken 
bir konu şu: İstatistiklere göre başvurular büyük 
oranda adil yargılanma ve kişi hak ve hürriyeti ile 
ilgili. Yani doğrudan yargılanma sistemi ile ilgili 
başvurularla ilintili. Biz burada AYM’nin iş yü-
künü tartışacağımıza Türkiye’nin adalet sistemi-
ni, adalet yapısını tartışsak anayasal açıdan daha 
iyi olmaz mıydı? Teşekkür ederim.

Dinleyici (F): Benim sorum Sayıştay Başkanlığı-
AYM ilişkisi açısından olacak. Belki biraz teknik bir 
konu ama şimdi AYM’nin vermiş olduğu son bir 
kararla artık Sayıştay Başkanlığının da bir yüksek 
mahkeme olduğu tescillendi. Özellikle kanunların 
anayasaya aykırılığı açısından da Sayıştay’ın yapmış 
olduğu başvurulardan birkaç tanesi bu anlamda so-
nuçlandırıldı. Benim merak ettiğim Sayıştay mali 
yargılaması açısından kendisine has bir yargı siste-
mine sahip. Bu yapmış olduğu yargılama sonucun-
da AYM’ye, Sayıştay Başkanlığının vermiş olduğu 
kararlara karşı herhangi bir bireysel başvuru yapıldı 
mı? Yapıldıysa da ne şekilde sonuçlandı? 
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Dinleyici (G): Mahkemenizce adil yargılanma 
hakkı ihlali tespit edildiğinde, devlet aleyhine açı-
lan rücu davalarında bir yıl içerisinde bu kararı 
veren hakimlere rücu ediliyor mu? Bununla ilgili 
bir istatistik çalışması var mı acaba? Teşekkürler. 

Recep Kaplan: Tazminatlarla ilgili bir soru var-
dı. AYM’nin işi esas olarak tazminat hesabı yap-
mak değil. Hatırlayabildiğim kadarıyla Alman 
Anayasa Mahkemesinin anayasa şikayeti yolunda 
tazminat verme yetkisi yok. AYM tarafından tes-
pit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynak-
lanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak 
için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili 
mahkemeye gönderilir. Bunun dışındaki durum-
larda başvurucu lehine tazminata hükmedilebilir. 
Tazminat konusunda Mahkemenin yaklaşımının 
gerekçesi başvuruların önünü kesmekten ziyade 
önceliğin tazminat verilmesi olmamasıdır. 

AYM’nin başvuru önceliklendirme ko-
nusunda ilkeleri var. Bunun yakın zamanda 
kamuya da deklare edilebileceğini umarım. 
Her durumda kronolojik olarak incelenmiyor 
başvurular. Örneğin 2013’teki 10 bin numa-
ralı başvuru, 2013’teki 1 numaralı başvurudan 
daha öncelikli incelenebilir. Başvuruda neyin 
şikayet edildiği çok önemli. Mülkiyet hakkı 
şikayeti ile cezaevinde, “Ben kanserim, ölü-
yorum” diyen bir kişinin yaşam hakkı şikayeti 
aynı değerde değil. Haliyle bu ikincisi daha ön-
celikli bir incelemeye tabi tutuluyor. 

Bireysel başvuru konusunda toplumun bilgi-
lendirilmesiyle ilgili bir soru vardı. Bireysel başvuru 
yolunun anayasaya dahil edildiği 12 Eylül 2010’dan 
23 Eylül 2012 tarihine kadar Avrupa Konseyi’nin 

desteğiyle yürütülen yüksek yargı kurumlarının ka-
pasitelerinin güçlendirilmesiyle ilgili bir proje vardı. 
O proje kapsamında epey bir bilgilendirme faaliyeti 
yapıldı. Kamu spotları hazırlandı. Barolarla işbirliği 
halinde seminerler düzenlendi. Avukatlar bilgilen-
dirildi. İlgili olduğu düşünülecek bütün makamla-
ra; adliyelere, cezaevlerine bireysel başvuru formları 
ulaştırıldı. Cezaevlerindeki hükümlülerin, bu yo-
lun ne olduğunu, neye yaradığının anlayabilmesini 
temin etmek bakımından biraz daha sade broşürler 
hazırlandı. Bu çalışmalar yapıldı. 

Bir başka soru verilen ihlal kararlarının ağır-
lığına ilişkindi. AYM’nin özel bir gayreti yok bu 
konuda, ihlalleri buradan bulalım diye. Sunu-
mumu yaparken ifade etmeye çalıştım. Sorunlar 
daha çok buradan taşınıyor Mahkemeye. Bunlar 
AYM’nin tek başına çözebileceği sorunlar da de-
ğil. “Makul sürede yargılama yapılmadı” sonucu-
na varılıyor. 50 senedir süren davaya ilişkin, “Ki-
şinin manevi zararının giderilmesi bakımından 
belli bir miktarda tazminata da hükmediliyor” 
ama dava hala devam ediyor. AYM’nin elinde si-
hirli bir değnek yok.

Hakimlere rücu edilmesiyle ilgili bir soru 
geldi. Sistem, “Biz karar verdik, bitti” şeklinde iş-
lemiyor. Biz karar verdikten sonra ne oluyor? Bu 
kararın gereği yerine getiriliyor mu, getirilmiyor 
mu? Bu tazminatsa Maliye Bakanlığına yazıyo-
ruz. “Bize yaptığınız işlem sonucundan bilgi ve-
rin” şeklinde. Bu tazminatı ödediniz mi? Yeniden 
yargılama için derece mahkemelerine gönderili-
yor dosyalar. İlgili adli ve idari makamlar kararla-
rın icrası konusunda çok hassas davranıyorlar ve 
gereğini yapıyorlar. AYM’nin Türk yargı düzeni 
içinde ayrıcalıklı bir konumu var. Bu konularda 
herhangi bir olumsuz gelişme yok. Şunu sevine-
rek ifade etmek lazım. “Verdiğiniz kararın gereği 
yerine getirilmedi” şikayetiyle yapılan bir bireysel 
başvuruya rastlamadık. Henüz böyle bir şey ile 
karşılaşmadık. Ama bu hakimlere rücu edilme-
si meselesi AYM’nin alanı dışında. Devlet, adil 
yargılanma hakkının ihlalinden dolayı tazminata 
hükmedilmişse onu öder. Ondan sonra o hakime 

Bireysel başvurunun AYM’ye Türk toplumunun 
demokratikleşmesi, birey hak ve özgürlüklerinin 

korunması noktasında çok önemli bir katkı
sağladığını söylemek mümkün.
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rücunun gerekip gerekmediği AYM’nin alanı dı-
şında. Teşekkür ediyorum. 

Engin Yıldırım: AİHM içtihatları olmasaydı 
siz bu kararları alabilir miydiniz? Sorunun özeti 
herhalde oydu. AİHM’in, AİHS’in çok öğretici 
bir işlevi oldu. Onu inkar etmemek lazım fakat 
bir de şöyle bir risk oluşmaya başladı: AİHM’in 
Ankara şubesi miyiz? Yani bir tarafta T.C. Ana-
yasası var. Beğenelim ya da beğenmeyelim, bu 
Anayasa halkın iradesini yansıtıyor. Bir tarafta da 
milli egemenlik dışında Türkiye’nin taraf olduğu 
bir uluslararası sistem var. Tamam, Anayasa’nın 
90. maddesi üzerinden buraya çok rahat bağla-
nabiliyoruz ama bizim kararlarımızda esas olarak 
Anayasa’yı esas alıp oradaki değerlendirmemizde 
Avrupa sisteminin kararlarından, içtihatlarından 
yararlanmak ana ilkemiz. Şimdi bizde şöyle bir 
risk oluşmaya başladı: Normalde bireysel başvu-
ru kararlarına baktığımızda çok sayıda AİHM 
kararına atıf olduğunu görüyorsunuz. Bu doğal 
bir şey fakat ilgili konuda AYM’nin daha önce-
den verilmiş kararı var. Yani AYM’nin daha ön-
ceden verilmiş kararı varken onu bir kenara atıp 
onu görmezden gelip AİHM kararlarına gitmek 
çok da doğru değil. 

AİHM’den yararlanılıyor. Onu kimse in-
kar edemez. İnsan haklarının korunmasında 
AİHM’in yol göstericiliğinin büyük bir katkısı 
var. Raportör arkadaşların ve bizlerin masamız-
da duran bir tür yarı-kutsal kitap var. Boyle’un 
AİHM İçtihatları. Herhangi bir konu geldi mi 
onun arkasından, içindekiler kısmından, dizin-
den AİHM’de ne kararı verilmiş, bakılıyor. Ama 
esas olarak baktığımız kendi Anayasamız. 

AİHS dışındaki diğer sözleşmeleri veya 
ulus üstü mahkeme içtihatlarını da kullanabi-
liriz ki yaygın olmamakla birlikte zaman zaman 
bunlara da yer veriliyor. Mesela işkence ile ilgili 
bir kararda veya kaybolmalarla ilgili bir kararda 
Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi-
nin veya BM İnsan Hakları Komitesinin karar-
larına da gerektiğinde bakılıyor. 

Öncelik konusunu Recep arkadaşımız açık-
ladığı için atlıyorum. Sayıştay ile ilgili bir soru 
vardı. Sayıştay’ı madem bir yüksek mahkeme 
olarak kabul ettik, oradan da bir başvuru gel-
diğinde değerlendirilebilecek. Bir de son olarak 
şunu söyleyeyim. Hakikaten sistematik bir sorun 
var adalet sisteminin işleyişinde. Sadece orada da 
değil, diğer tüm toplumsal alanlarda. Dünyada 
da şöyle bir kavram kullanılıyor; hep “yargının si-
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yasallaşması” deniliyor ya, bir de tersi var bunun: 
“Siyasetin yargısallaşması”. Yani siyasi konuların, 
toplumsal konuların gittikçe artan bir şekilde ya-
sama veya yürütme organı tarafından çözülmesi 
yerine yargı organları eliyle değişik nedenlerden 
dolayı çözülmesi. Bu sadece Türkiye’de olan bir 
hadise değil. Zannedersem son yıllarda dünyada 
da ortaya çıkan bir hadise ve konuyla ilgili aka-
demik literatürde bu kavram ciddi bir şekilde 
tartışılmakta. Ama bir ülkenin din özgürlüğü 
alanından tutun da farklı cinsel tercih alanlarına 
ya da sınır dışı edilmeyle ilgili alanlarını, aklınıza 
gelebilecek her türlü konudaki tüm sorunların 
çözüm merciini, 17 üyeden oluşan bir Mahke-
meye bırakmak hakikatten de orayı büyük bir 
sorumluluk altına sokmak anlamına gelir. 

Bazı sorunlar bence yasama ya da yürütme 
organı tarafından çok rahat çözülebilir. Çok 
küçük bir örnek vereceğim: Evli kadınların ev-
lenmeden önceki soyadlarını kullanması mese-
lesi. Bu konu itiraz davası olarak 2011 yılında 
Mahkemeye gelmişti ve AYM bir oy farkla ko-
nuyu Anayasa’ya uygun bulmuştu. Yani Medeni 
Kanunu’nda ilgili hükmü iptal etmedi. Birey-
sel başvuru başladığında bu konuda da başvu-
rular gelmeye başladı. Aynı mahkeme bu sefer 
90. madde üzerinden Anayasa’nın 17. maddesi 
anlamında bir hak ihlali olduğunu hükmetti. 
Şimdi başvurular bu konuda geldikçe hükmedi-
liyor fakat Medeni Kanun’un ilgili hükmü AYM 
denetiminden geçtiği için hala orada duruyor. 
Ama bir taraftan da hak ihlalleri geliyor. Böyle 

tuhaf bir durum var. Bu durumda yasa koyucu-
nun bu konuda bir düzenleme yapması gerekti-
ği çok açık. Yapmadığı sürece böyle bir hukuki 
garabet de sürüyor olacak. 

Serdar Gülener: Ben bu tazminat meselesi 
ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mahkeme-
nin tazminat miktarını artırması ya da azalt-
ması meselesi aslında yargı politikasının bir so-
nucu. Yani bu artırılabilir, azaltılabilir. Mesela 
başvurunun yapılma şekli yönünden Mahke-
meye dair istatistiklere baktığımızda başvuru-
ların –en azından Nisan 2010 itibarıyla– yak-
laşık 25 bininin avukat aracılığıyla yapıldığını 
görüyoruz. Doğrudan mahkemeye gelenlerin 
sayısı yaklaşık 12 bin civarında. Aslında bu bir 
yargı politikasının sonucu. Dünyanın birçok 
yerindeki yargı sistemi, yargıya erişimi birta-
kım harçlar, masraflar ya da avukat yardımı ala-
rak başvurma şeklinde düzenleyebilir. Türkiye 
açısından bunun başvuruları azalttığını söyle-
memiz oldukça zor. Çünkü hem başvuru harç 
miktarları yıllara göre artıyor, hem de avukatla 
başvuru sayısı –ki bu bir masrafı gerektirir baş-
vuran açısından– buna rağmen yüksek gözükü-
yor. Bu anlamda insanların AYM’den ciddi bir 
ümidi olduğunu da belki söyleyebiliriz. 

Cem Duran Uzun: “Anayasa Mahkemesine 
Bireysel Başvuru Yolu: İlk Üç Yılı ve Geleceği” 
başlıklı panelimizi tamamladık. Konuşmacıları-
mıza ve dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. 
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