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SĐRKÜLER         Đstanbul, 08.04.2011  
Sayı: 2011/87        Ref: 4/87 
 
 
Konu:  
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ĐN ĐHLAL ED ĐLDĐĞĐ ĐDDĐASIYLA “ANAYASA 
MAHKEMES ĐNE BĐREYSEL BAŞVURU” ĐMKÂNI SA ĞLAYAN 6216 SAYILI 
KANUN RESM Đ GAZETE’DE YAYINLANMI ŞTIR  
 
03.04.2011 tarihli ve 27894 sayılı Resmi Gazete’de “6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin 
Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun” yayınlanmıştır.  
 
6216 sayılı Kanunun “Đnceleme ve Yargı Usulleri” başlıklı dördüncü kısmının 45 ilâ 51. 
Maddeleri “Bireysel Başvuru” başlıklı dördüncü bölümünü oluşturmaktadır.  
 
Bireysel başvurular sadece temel hak ve özgürlüklerin kamu gücü tarafından ihlal edildiği 
iddiasıyla ve sadece bu ihlalden zarar gören kişiler tarafından yapılabilecektir. Yasama 
işlemleri ve düzenleyici idari işlemler ile Anayasa Mahkemesinin kararları hakkında bireysel 
başvuru yapılamayacaktır. Bireysel başvuru yapılmadan önce mevcut mevzuatta yer alan idari 
ve yargısal tüm yolların tüketilmiş olması gerekmektedir. Bireysel başvurunun, başvuru 
yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten 
itibaren otuz gün içinde yapılması gerekmektedir.  
 
Bireysel başvuruya ilişkin ilgili maddelerin yürürlük tarihi 23 Eylül 2012  olarak 
belirlenmiştir.  
 
Đlgili Kanun maddeleri aşağıdaki gibidir: 
 
“Bireysel başvuru hakkı 
 
MADDE 45- (1) Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve 
özgürlüklerinden, Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu 
protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla 
Anayasa Mahkemesine başvurabilir.  
 
(2) Đhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş 
idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce 
tüketilmiş olması gerekir.  
 
(3) Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru 
yapılamayacağı gibi Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında 
bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun konusu olamaz. 
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Bireysel başvuru hakkına sahip olanlar 
 
MADDE 46- (1) Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da 
ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir.  
 
(2) Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz. Özel hukuk tüzel kişileri sadece tüzel 
kişili ğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilir. 
 
(3) Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olarak yabancılar bireysel başvuru 
yapamaz.  
 
Bireysel başvuru usulü 
 
MADDE 47- (1) Bireysel başvurular, bu Kanunda ve Đçtüzükte belirtilen şartlara uygun 
olarak doğrudan ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir. 
Başvurunun diğer yollarla kabulüne ilişkin usul ve esaslar Đçtüzükle düzenlenir.  
 
(2) Bireysel başvurular harca tabidir. 
 
(3) Başvuru dilekçesinde başvurucunun ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgilerinin, 
işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle ihlal edildiği ileri sürülen hak ve özgürlüğün ve 
dayanılan Anayasa hükümlerinin, ihlal gerekçelerinin, başvuru yollarının tüketilmesine 
ili şkin aşamaların, başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin 
öğrenildiği tarih ile varsa uğranılan zararın belirtilmesi gerekir. Başvuru dilekçesine, 
dayanılan deliller ile ihlale neden olduğu ileri sürülen işlem veya kararların aslı ya da 
örneğinin ve harcın ödendiğine dair belgenin eklenmesi şarttır.  
 
(4) Başvurucu bir avukat tarafından temsil ediliyorsa, vekâletnamenin sunulması gerekir. 
 
(5) Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu 
öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir. 
Haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvuramayanlar, mazeretin kalktığı tarihten 
itibaren onbeş gün içinde ve mazeretlerini belgeleyen delillerle birlikte başvurabilirler. 
Mahkeme, öncelikle başvurucunun mazeretinin geçerli görülüp görülmediğini inceleyerek 
talebi kabul veya reddeder. 
 
(6) Başvuru evrakında herhangi bir eksiklik bulunması hâlinde, Mahkeme yazı işleri 
tarafından eksikliğin giderilmesi için başvurucu veya varsa vekiline onbeş günü geçmemek 
üzere bir süre verilir ve geçerli bir mazereti olmaksızın bu sürede eksikliğin 
tamamlanmaması durumunda başvurunun reddine karar verileceği bildirilir. 
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Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik şartları ve incelenmesi 
 
MADDE 48- (1) Bireysel başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı verilebilmesi için 45 
ila 47 nci maddelerde öngörülen şartların taşınması gerekir.  
 
(2) Mahkeme, 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 kabul edilemezliğine 
karar verebilir. 
 
(3) Kabul edilebilirlik incelemesi komisyonlarca yapılır. Kabul edilebilirlik şartlarını 
taşımadığına oy birliği ile karar verilen başvurular hakkında, kabul edilemezlik kararı 
verilir. Oy birliği sağlanamayan dosyalar bölümlere havale edilir.  
 
(4) Kabul edilemezlik kararları kesindir ve ilgililere tebliğ edilir. 
 
(5) Kabul edilebilirlik şartları ve incelemesinin usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar 
Đçtüzükle düzenlenir.  
 
Esas hakkındaki inceleme 
 
MADDE 49- (1) Kabul edilebilirliğine karar verilen bireysel başvuruların esas incelemesi 
bölümler tarafından yapılır. Başkan iş yükünün bölümler arasında dengeli bir şekilde 
dağıtılması için gerekli önlemleri alır.  
 
(2) Bireysel başvurunun kabul edilebilirliğine karar verilmesi hâlinde, başvurunun bir 
örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilir. Adalet Bakanlığı gerekli gördüğü hâllerde 
görüşünü yazılı olarak Mahkemeye bildirir. 
 
(3) Komisyonlar ve bölümler bireysel başvuruları incelerken bir temel hakkın ihlal edilip 
edilmediğine yönelik her türlü araştırma ve incelemeyi yapabilir. Başvuruyla ilgili gerekli 
görülen bilgi, belge ve deliller ilgililerden istenir. 
 
(4) Mahkeme, incelemesini dosya üzerinden yapmakla birlikte, gerekli görürse duruşma 
yapılmasına da karar verebilir.  
 
(5) Bölümler, esas inceleme aşamasında, başvurucunun temel haklarının korunması için 
zorunlu gördükleri tedbirlere resen veya başvurucunun talebi üzerine karar verebilir. 
Tedbire karar verilmesi hâlinde, esas hakkındaki kararın en geç altı ay içinde verilmesi 
gerekir. Aksi takdirde tedbir kararı kendiliğinden kalkar. 
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(6) Bölümlerin, bir mahkeme kararına karşı yapılan bireysel başvurulara ilişkin 
incelemeleri, bir temel hakkın ihlal edilip edilmediği ve bu ihlalin nasıl ortadan 
kaldırılacağının belirlenmesi ile sınırlıdır. Bölümlerce kanun yolunda gözetilmesi gereken 
hususlarda inceleme yapılamaz. 
 
(7) Bireysel başvuruların incelenmesinde, bu Kanun ve Đçtüzükte hüküm bulunmayan 
hâllerde ilgili usul kanunlarının bireysel başvurunun niteliğine uygun hükümleri uygulanır. 
 
(8) Esas hakkında incelemenin usul ve esasları ile ilgili di ğer hususlar Đçtüzükle düzenlenir.  
 
Kararlar  
 
MADDE 50- (1) Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da 
edilmediğine karar verilir. Đhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan 
kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Ancak yerindelik denetimi yapılamaz, 
idari eylem ve işlem niteliğinde karar verilemez. 
 
(2) Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını 
ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. 
Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmayan hâllerde başvurucu lehine 
tazminata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir. 
Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında 
açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar 
verir. 
 
(3) Bölümlerin esas hakkındaki kararları gerekçeleriyle birlikte ilgililere ve Adalet 
Bakanlığına tebliğ edilir ve Mahkemenin internet sayfasında yayımlanır. Bu kararlardan 
hangilerinin Resmî Gazetede yayımlanacağına ilişkin hususlar Đçtüzükte gösterilir. 
 
(4) Komisyonlar arasındaki içtihat farklılıkları, bağlı oldukları bölümler; bölümler 
arasındaki içtihat farklılıkları ise Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Buna ilişkin 
diğer hususlar Đçtüzükle düzenlenir. 
 
(5) Davadan feragat hâlinde, düşme kararı verilir.  
 
Başvuru hakkının kötüye kullanılması 
 
MADDE 51- (1) Bireysel başvuru hakkını açıkça kötüye kullandığı tespit edilen 
başvurucular aleyhine, yargılama giderlerinin dışında, ayrıca ikibin Türk Lirasından 
fazla olmamak üzere disiplin para cezasına hükmedilebilir. 
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MADDE 76- (1) Bu Kanunun; 
 
a) 45 ila 51 inci maddeleri 23/9/2012 tarihinde,  
 
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
 
yürürlüğe girer.”  
 
 
Saygılarımızla,  
 
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  


