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Hukukçunun 
bilişim günlüğü… 

(Ağustos 2012)

Askerlikte işlenen suçlar, ancak askerlik hizmet 
ve göreviyle ilgili olarak işlendiği takdirde askeri 
yargıca incelenir
Askerlikte işlenen suçlar ancak askerlik hizmet 
ve göreviyle ilgili olarak işlendiği takdirde askeri 
yargıca incelenir. Askeri mahalde işlenen, fakat 
askeri suç olmayan, asker kişiye karşı veya 
askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olmayan 
suçlarsa adli yargı kapsamında incelenir. Devletin 
güvenliği, anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine 
karşı davalar adliye mahkemelerinde görülür. (AY 
m. 145)  (26.06.2012)

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. 
Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür
(T.C. Anayasası m.10) Kadın Erkek eşitliğini 
sağlamak maksadıyla alınacak tedbirler eşitlik 
ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. (AY m. 10) 
Çocuk, yaşlı, özürlü, harp ve vazife şehitleri dul ve 
yetimleri, malul ve gaziler için alınacak tedbirler 
eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. (27.06.2012)
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Vergi borcu olanları Maliye, ifşa ediyor
250.000-TL ve üzeri kesinleşen vergi borcu 
olanlar 30.06.2012 itibariyle Maliye Bakanlığı’nca 
İnternet’ten ilan olunacak (VUK 417 sa. Tebliğ)  
(29.06.2012)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilan oldu
Hükümlerinin geneli 6 ay sonra yürürlüğe girecek 
olan Kanun’un 2,4,13,19,26. maddelerine göz atmak 
da yarar var diye düşünüyoruz. 6 ay var deyip 
geçmeyin, getirilen yükümlülükleri sağlamak için 6 ay 
yetmeyebilir. 
http://bit.ly/OO7u58   (30.06.2012)

Yeni Ticaret ve Borçlar Kanunu düzenlemeleri 
yürürlükte... (01.07.2012)

Türkiye’de yargılama kural olarak herkese açıktır 
Türk Hukukunda, geçerli olan “aleniyet ilkesi” 
gereği, kural olarak davanın tarafları dışında 

isteyen herkesin yargılamanın yapıldığı yere gidip 
yargılamayı izleyebilmesi mümkündür. Böylece, toplumun yargının 
bağımsızlığına olan güveni sağlanmakta, mahkemenin kamu 
tarafından denetlenebilmesi mümkün olmakta, keyfilik ve kapalı 
kapılar ardında yapılan yargılamanın önüne geçilmektedir.
Anayasa’nın 141/1. maddesinde de bu ilke, “Mahkemelerde 
duruşmalar, herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmın veya 
tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu 
güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir” 
şeklinde teminat altına alınmıştır. 
Medeni Kanun’un 184. maddesinin son fıkrasında, bu doğrultuda 
yeni bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre; hâkim taraflardan 
birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir. 
Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin m. 6/2 f. yer 
alan “kamu düzeni milli güvenlik ve ahlak veya küçüğün 
korunması veya davaya taraf olanların korunması ve adaletin 
selameti için duruşmaların açık olmasından mahkeme kararı 
ile vazgeçilebileceği” hükmü, Türk hukukunda bu yönde bir 
düzenlemenin getirilmesini zorunlu kılmıştır.
Yeri gelmişken hatırlatmakta yarar gördüğümüz bir durum da 
mutlak olarak kapalı görülecek olan duruşmaların da Kanun ile 
öngörülmesinin mümkün olduğudur. Nitekim çocuğun üstün yararı 
gereği Çocuk Mahkemelerinde gerçekleştirilen duruşmalar kapalı 
yapılmaktadır.  (02.07.2012)

Facebook, “Sponsorlu Hikâyeler” başlıklı reklamlar için 
kullanıcılarına tazminat ödemek üzere masaya oturdu
Bildiğiniz üzere,  beğeniler başlıklı reklamlarda 
kullanıcılarını afişe eden Facebook, söz konusu 
kullanıcılarının mahremiyet hakkını ihlal etmişti. 
Sponsorlu Hikâyeler başlıklı reklamlar ile ilgili açılan 
bir davada Facebook, tazminat ödemek üzere davacılar 
ile anlaştı. Bundan böyle Facebook, reklam faaliyetleri 
ile ilgili konularda kullanıcılarına daha fazla hakimiyet 
alanı tanıyacak; bilindiği üzere söz konusu reklamlar 
kullanıcıların Fotoğraflarının yanı sıra diğer kişisel 
bilgilerini de işletme ve ürünlerin reklamlarında “.. bunu 
beğendi” şeklinde ilan etmekteydi. 
Bu durumun Facebook’un reklam pastasına yönelik 
planlarına etkisini ilerleyen günlerde hep birlikte 
göreceğiz. Konuya ilişkin habere cnet.co/Mn2qQF 
adresinden ulaşabilirsiniz.   (27.06.2012)
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Eşcinsel ilişkiler, çoğu ülke hukukunca tanınmaya 
dursun, siber dünya devlerinden Facebook şirketi 
konuya ilişkin olumlu görüşünü hazırladığı durum 
bildirisi ve sembolü ile dosta düşmana duyurdu.
Facebook has introduced a new Timeline feature 
that allows same-sex couples to declare their 
marriage status on the sitehttp://on.mash.to/
Lspn4R  (03.07.2012)

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele eylem planı 
açıklandı
http://bit.ly/N5Izri İnternet yoluyla kredi kartı 
kullanılarak yurtdışından yapılan alışverişler 
izlenecek ve Gümrük Mevzuatı ile tanınan muafiyet 
hükümlerini ihlâl eden ticarî nitelikteki muameleler 
tespit edilecek. (03.07.2012)

İcra İflas, İş, Ceza, Ceza Muhakeme, 
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesi, Terörle 
Mücadele, Basın ve Kabahatler Kanunu’nda 
değişikliğe gidildi. 
Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın 
Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve 
Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun 6352 sayılı 
Torba Kanun ile bugün Resmi Gazete’de ilan oldu... 
(04.07.2012)

Facebook konuşmalarınızı denetliyor
Facebook üzerinden gerçekleşen konuşmaları, 
herhangi bir suç işleyen eyleme karışma ihtimali 
dahilinde, takip ediyor. Takip işlemi için Facebook 
tarafından kullanılan yazılım, konuşmaları tararken 
herhangi bir şüpheli konuşma tespit ettiği takdirde 
ilgili konuşmayı, Facebook güvenlik personelinin 
gözden geçirebilmesi için işaretlemekte, suç konusu 
olabilecek durum olduğu şüphesi oluştuğu takdirde 
bu durum incelenmek üzere emniyet güçlerine 
bildirilmektedir. 
Konuya ilişkin habere http://on.mash.to/P3aPMZ   
adresinden ulaşabilirsiniz. (12.07.2012)

Medeni Kanun m. 303 Anayasa Mahkemesi iptal 
kararı, ilanından 1 yıl sonra yürürlüğe girmek üzere 
21.07.2012’de Resmi Gazete’de yayınlandı. Böylelikle; 
Soy bağının tespiti ve doğru olarak nüfus kütüğüne 
işlenmesine yönelik hak düşürücü süre çocuk 
açısından kaldırıldı. Karar gerekçesinde; AY m. 2 
(Hukuk Devleti) ,17 (Kişinin dokunulmazlığı, maddî 
ve manevî varlığı),36. (Hak arama) maddelerine yer 
verildi. (26.07.2012)

İnternet’ten sabıka kaydı çıkarma uygulaması yolda
Adli Sicil Kanunu m.13’e eklenen 2.fıkra ile vatandaşa 
elektronik ortamda sabıka kaydı alma ve yine 
elektronik ortamda ilgili merciye sunma olanağı 
getirildi. (Dayanak: 6353 Sa. Kanun m. 32) Bu 
uygulamadan yararlanmak için e-vatandaş şifrenizi 
PTT’den temin edebilirsiniz. (26.07.2012)
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Gerçek mağazalarla sanal mağazalar 
arasındaki vergileme farklılıkları gündemde
ABD Ticaret Senatosu, sanal mağazalar ile 
gerçek mağazalar (toprağa bağlı yani) arasında 
vergilemede çıkan farklılıkları gidermek 
amacıyla görüşmelere başladı. Amaç pazar 
aktörleri açısından rekabeti adil kılmak. Konuya 
ilişkin görüşmelere  http://lnkd.in/wcW2MS  
adresinden ulaşabilirsiniz. (05.08.2012)

İnternet üzerinden kumar oynatılması 
yasallaşıyor
Kumar oynamanın yasal olduğu eyaletlerde 
İnternet üzerinden kumar oynanması yasal kabul 
edilmeye başlandı. Nevada Oyun Komisyonu 
İnternet üzerinden kumar oynatma imkânı 
sağlayan lisansları Temmuz ayı itibariyle 
vermeye başladı.  Lisans başvurusunda bulunan 
şirketlerden; sistem üzerinden kumar oynayacak/
bahis yatıracak kişilerin yasal yaş kriterini 
sağlayıp sağlamadığı ve kullanıcının konumunu 
belirlemesi şartları başta olmak üzere çeşitli 
yükümler getirilmekte. 
Konuya ilişkin ayrıntılara ve ilgili habere http://lnkd.
in/wiF3Wj  http://bloom.bg/LFDwel  adreslerinden 
ulaşabilirsiniz. (08.08.2012)

Twitter, polisin acil bilgi talebini, mahkeme 
kararına dayanmadığından bahisle reddetti  

Batman filminin vizyona girmesi ile sinema salonunda gerçekleşen saldırıyı 
takiben New York polisi müfettişleri benzeri bir saldırının gerçekleşeceği 
ihbarı aldılar. Twitter üzerinden saldırıda bulunacağını bildiren kullanıcının 
bilgisayar network adresi ve kayıt bilgilerini talep eden Polis Teşkilatının 
bu talebi mahkeme kararı olmaksızın söz konusu bilginin paylaşılamayacağı 
gerekçesi ile reddedildi.
Müfettişler, Cuma gece yarısı öncesinde Twitter’a hesap bilgisi paylaşımı 
için Acil Talepte bulunmuş, Cumartesi 02:15 sularında Twitter’dan gelen 
cevapta ise ilgili talep reddolmuştu. Şirket e-posta ile Polis Teşkilatına 
gönderdiği yanıtında; “Söz konusu talebinizin hassasiyeti ve aciliyetine 
saygı göstermekteyiz. Bahsetmiş olduğunuz Twitter hesabını inceledik. 
Ancak tehdit hali şirket politikalarımızda, acil – ifşa/paylaşım halleri 
içersinde yer almamaktadır” ifadelerine yer vermişti. Bu cevabı 
takiben Polis Müfettişleri Manhattan Bölge Savcısı’na başvurarak ilgili 
bilgilerin paylaşımına ilişkin celpname çıkarmış ve Pazartesi günü şirkete 
sunmuşlardı.
Olan bitenin ardından, Twitter’ın mahkeme kararı olmaksızın paylaşımda 
bulunmasının mümkün olup olmayacağı tartışılmaya başlanmış, Doktrinde 
yer alanlar, Mahkeme kararı olmaksızın Twitter’ın ilgili bilgileri Polis ile 
paylaşması gerektiğini,sosyal medyanın yasa ve ceza uygulayıcılarının 
eylem ve kararlarındaki payının gün geçtikçe yadsınamaz düzeye ulaştığını 
belirtiyorlar.
Twitter her ne kadar kullanıcı ile arasında özel bir sözleşme olduğu ve 
bu nedenle özel hukuk hükümlerine tabi olduğundan bahisle paylaşımda 
bulunmayı reddetmekteyse de bu dayanak hâkimler tarafından, söz konusu 
duyurunun (tweet), twitter üzerinden paylaşımda bulunma anı ile artık 
kamusal alana sirayet ettiğinden bahisle reddedilmekte.
Hatırlarsanız Temmuz ayında Facebook; celpname, mahkeme kararı ya da 
emniyet güçlerinin talebi halinde kullanıcı bilgilerinin (yalnızca söz konusu 
talebin hukuka uygun olduğuna dair iyi niyetli bir kanaatlerinin oluşması ile) 
paylaşımının mümkün ve yeterli olduğu duyurulmuştu. on.mash.to/P3aPMZ
Kanaatimizce, polisin her ne kadar ihbarın doğruluğunu araştırmak 
yükümü bulunmakta ve şirket tarafından kısa bir sürede cevabi dönüş 
yapılmaktaysa da ilgili talebin yasallığını sağlamak adına savcıdan emir 
talep edilmeli, savcının bu talebini 24 saat içersinde hâkim onayına sunması 
ve mahkeme kararı çıkartması ile cezai süreçte kolluk kuvvetlerinin elde 
ettiği delillerin artık sorgulanması ihtimali de ortadan kalkacaktır. Nitekim 
ceza hukukunda toplanan delillerin tabi olduğu zincirin sağlıklı olması için 
aranan şartlara riayet edilmeli aksi takdirde suç işleyen kişilerin serbest 

kalması ihtimali bulunduğu unutulmamalıdır. (09.08.2012)
Konuyla ilişkin habere http://nyti.ms/N7YLvl adresinden ulaşabilirsiniz.
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Banka hesap işletim/özet ücretlerine itiraz 
edebilirsiniz
Bankalar tarafından hesabınıza yansıtılan Hesap işletim 

Ücreti, Hesap Özeti Ücreti gibi kalemler her ne kadar size 
imzalatılan Üyelik sözleşmesinde yer alsa da Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun kapsamında yer aldığından bu tutarlara itiraz 
edebilirsiniz. İtirazınızı içerir dilekçeyi iadeli taahhütlü posta ile 
Bankanıza gönderin. Tahsil edilen haksız ücret size 30 gün içinde 
iade edilmez ise ikamet ettiğiniz ilçenin Kaymakamlık binasında 
bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ücretsiz olarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.  
http://www.beylikduzu.gov.tr/tuketici.aspx adresinde detaylı olarak 
açıklandığı üzere;
 -Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz 
sözleşme esnasında sizden çeşitli isimler altında sözleşmede yer 
almadığı halde masraf vb. alınmasına ilişkin ise;
- Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz kredi 
sözleşmesini erken kapatmanıza rağmen gerekli olan faiz indiriminin 
yapılamaması, yanlış yapılması veya sözleşme hükümlerinin ölçüsüz 
derecede aleyhinize olmasına ilişkin ise;
 Uyuşmazlığınızın çözümlenmesi için uyuşmazlık bedelini de dikkate 
alarak ikamet ettiğiniz veya mal / hizmeti satın aldığınız ilçedeki 
Kaymakamlık bünyesinde yer alan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine 
başvurulması gerekmektedir.
2012 yılı için değeri 1161,67-TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda 
Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulması zorunludur. Bu 
heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 
gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.
Tüketici Hukuku Derneği Başkanı Sayın Av. Şölen Tüysüz’ün konuyla 
ilgili bir notu dün tarafıma ulaştı. Bu notu da sizlerle paylaşmak 
istedim. “Sayın Gürlek’in açıklamalarına kaymakamlık hakem heyeti 
üyesi olarak katılıyorum. Ancak hesap işletim ücretlerinin iade 
taleplerinde mutlaka dikkate alınması gereken husus, kesinti yapılan 
hesaba herhangi bir yatırım hesabı/işleminin tanımlanmamış olması 
gerekiyor. İlgili hesap ile herhangi bir yatırım işlemi yapılmışsa 
4822 S. yasa ile değişik 4077 S. TKHK hükümleri gereği başvuran 
tüketici olarak kabul edilmiyor ve gerek heyet gerekse mahkemeler 
tarafından görevsizlik kararı veriliyor. ” (09.07.2012)

Hukuki incelemeler
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı nedir, nasıl 
kullanılır? http://bit.ly/R2uoHd (01.08.2012)
12 Eylül 2010 tarihinde Anayasa’da yapılan değişiklikle eklenen 
3,4,5. fıkralar[1] ile 23.09.2012 itibariyle,  ANAYASA 
MAHKEMESİ’ne BİREYSEL BAŞVURU Hakkı getirilmiştir.
Anayasa Mahkemesine hangi hallerde bireysel başvuruda 
bulunulabilir?
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.
İhlale 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.
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. (Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun m. 45)
Başvuru Ön Koşulları
•     İhlal edildiği iddia olunan hak; Anayasa’da düzenleme 
altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden olmalı
•     Temel hak ve özgürlüklere karşı gerçekleşen müdahalenin 
kamu gücü tarafından gerçekleştirilmiş olması aranmakta
•     Kamu gücünün ihlal yarattığı iddia olunan; işlem, eylem ya 
da ihmali tutumu için Anayasa mahkemesi öncesi mevcut tüm iç 
hukuk yollarının tüketilmiş olması gerekmektedir.
•     Başvurucu, güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenen 
olmalıdır.[2](m.46)
Görüldüğü üzere; Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 
hakkı tanınması ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öncesinde 
hak ihlallerinin tazmini amaçlanmış olup; Anayasa Mahkemesi 
başvurusundan sonuç alınamadığı hallerde Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine başvurma hakkı saklıdır. Yalnız burada, süre koşuluna 
dikkat etmek de büyük yarar vardır. Anayasa Mahkemesine 
başvuru için öngörülen süre 30 günken[3], AİHM için öngörülen 
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süre 6 aydır. Söz konusu süreler, ilgili ihlal için öngörülen kanun 
yolunun tüketilerek kesin hükme varılması tarihi itibariyle 
işlemeye başlamaktadır.
Başvuru harca tabi olup, 150,00-TL’dir.[4] Başvuru 
dilekçesinde; başvurucunun şahsına ait kimlik, adres bilgileri, 
ihlal edildiği ileri sürülen hakka  dayanak Anayasa hükümleri 
ile, ihlal gerekçeleri, başvuru yollarının tüketildiğini gösterir 
belgeler ile tüketme tarihi ve uğranılan zararın belirtilmesi 
aranmaktadır. Dayanılan deliler, ihlale neden olan işlem/kararın 
örneği ile başvuru harcının ödendiğini gösterir makbuzun da 
eklenmesi gerekmektedir.[5] (m. 47)
Yukarıdaki başvuru usulüne uygun her bireysel başvuru esastan 
incelenir mi?
Ne yazık ki; hayır. Yukarıda belirttiğimiz önkoşulların 
taşınması yeterli değildir. 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[6] karar verebilir. (m. 48)
Esastan İncelemede neye bakılır?
Mahkeme incelemesini[7] dosya üzerinden yapacak, ancak 
gerekli görürse duruşma yapılmasına karar verebileceği gibi 
başvuru ile ilgili gerekli gördüğü bilgi, belge ve delilleri de 
ilgililerden isteyebilecektir. Bu aşamada, başvurucunun temel 
haklarının korunması için, başvurucunun talebi ya da zorunlu 
görüldüğü takdirde mahkemece re’sen tedbir uygulamasına 
karar verilebilir. Bu halde, esas hakkındaki karar en geç 6 ay 
içinde verilecektir.
Bir mahkeme kararına karşı yapılan bireysel başvurulara ilişkin 
incelemede, bir temel hakkın ihlal edilip edilmediği ve bu ihlalin 
nasıl ortadan kaldırılacağının belirlenmesi ile sınırlı incelemede 
bulunulur, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda 
inceleme yapılamaz.(m. 49)
Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edilip/
edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin 
ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere 

hükmedilir.[8] 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.[9] (m. 50)
Mahkeme kararları gerekçeli olarak yazılır, kararlar kesin 
olup Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari 
makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. (m. 66)
Bireysel Başvuru yolu ile AIHM’e başvuru önünde bir tampon 
olmaktan ziyade, adalete ulaşan hükümler kurmak adına görev 
alacağı ümidiyle, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 
için doldurulması gereken forumu da yazımız ekinde sizlerle 
paylaşıyoruz.
________________________________________
[1] (Ek fıkra: 12/9/2010-5982/18 md.) Herkes, Anayasada güvence 
altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal 
edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda 
bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/18 md.) Bireysel başvuruda, kanun 
yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/18 md.) Bireysel başvuruya ilişkin usul ve 
esaslar kanunla düzenlenir.
[2] (2) Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz. Özel hukuk 
tüzel kişileri sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği 
gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilir.
[3] Haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvuramayanlar, 
mazeretin kalktığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mazeretlerini 
belgeleyen delillerle birlikte başvurabilirler.
[4] İnsan Hakları İhlali iddiası içersinde olan bir başvurunun harca 
tabi kılınmasının hak arama hürriyetine dokunup dokunmadığı ayrı 
bir tartışma konusudur!. Ayrıca başvuru hakkının kötüye kullanıldığı 
hallerde, başvurucu aleyhine yargılama giderlerinin yanı sıra 
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2.000,00-TL İdari para cezasına hükmedilebilmektedir (m.51) ki; 
kötü niyetin tespitinde yöntem ve takdir hakkının sınırları henüz 
çizilmemiş ve içtihatlar ile belirlenecekken bu tür bir düzenleme 
için erken davranılmıştır. (150,00-TL harcı karşılamakta güçlük 
çekecek kişiler için Adli yardım talebi ile başvuruda bulunmak 
mümkün olacak mıdır?, başvuru hakkını kötüye kulanlar aleyhine 
yargılama giderine hükmedilecekse başvuru ücreti almak gerekli 
midir, bu da akla gelen bir diğer nokta. Ayrıca AİHM’e başvurmak 
ücretsizken, Anayasa Mahkemesine başvurmanın ücretli olmasında 
ne tür bir amaç güdüldüğü de tartışılabilir nitekim bu mercide 
görev alanlar, başvurucu ve diğer T.C. vatandaşları ve Yabancıların 
ödediği vergilerden sağlanan ödenekler ile maaş almaktaysa bu halde 
ancak mahkemenin sarf giderlerinin karşılanması için harç alındığı 
düşünülebilir ki; insan hakları gibi devletin korumakla mükellef 
olduğu temel hakların yine kamu otoriteleri tarafından ihlal edildiği 
düşünülünce bir de bunu ihbar etmek ve hakkını aramak durumunda 
bırakılan kişinin başvurma harcına muhatap kılınmasının altında yatan 
gerekçeyi herhalde ilerleyen günlerde, mahkeme kararlarından 
öğreneceğiz.)
[5] (6) Başvuru evrakında herhangi bir eksiklik bulunması hâlinde, 
Mahkeme yazı işleri tarafından eksikliğin giderilmesi için başvurucu 
veya varsa vekiline on beş günü geçmemek üzere bir süre verilir ve 
geçerli bir mazereti olmaksızın bu sürede eksikliğin tamamlanmaması 
durumunda başvurunun reddine karar verileceği bildirilir.
[6] (4) Kabul edilemezlik kararları kesindir ve ilgililere tebliğ edilir.
[7] 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
[8] Ancak yerindelik denetimi yapılamaz, idari eylem ve işlem 
niteliğinde karar verilemez.
[9] Esas hakkındaki kararları gerekçeleriyle birlikte ilgililere 
ve Adalet Bakanlığına tebliğ edilir ve Mahkemenin internet 
sayfasında yayımlanır. Bu kararlardan hangilerinin Resmî Gazete’de 
yayımlanacağına ilişkin hususlar İçtüzükte gösterilir.  Davadan 
feragat hâlinde, düşme kararı verilir.
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