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Konu :Bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesi 
          İçtüzüğünde yapılan değişiklikler doğrultusunda yapılması

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
Bazı  Maddelerinde  Değişiklik  Yapılması  Hakkında  Kanunun  18’inci  maddesiyle  getirilen 
düzenlemeyle 2709 sayılı  Türkiye Cumhuriyeti  Anayasasının 148’inci maddesinde yapılan 
değişiklik  sonucunda;  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.  Buna ilişkin olarak 
30/03/2011 tarihli  ve 6216 sayılı  Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında  Kanun  ve  12/07/2012  tarihli  ve  28351  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanarak 
yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nde Anayasa Mahkemesine yapılacak bireysel 
başvuruya ilişkin ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir. 

Mevzuat  hükümleri  çerçevesinde  Anayasa  Mahkemesine  bireysel  başvuru 
yapılabilmesi  ile  ilgili  olarak  Kurulumuzun  İnternet  sayfasında  21/09/2012  tarihli  ve 
B.03.1.HSK.0.70.12.04-010.07.02-298-2012/661/49004  sayılı  “Mahkemelerce  bireysel  
başvuru  formlarının  alınmasında  ve  gönderilmesinde  izlenecek  usul  ve  yöntem” 
konulu,23/10/2012  tarihli  ve  B.03.1.HSK.0.70.12.04-010.07.02-298-2012/740/54532  sayılı 
“Bireysel  başvuru  işlemleri”  konulu,  24/02/2014  tarihli  ve  87742275-010.07.02-0298-
2012/118/7349  sayılı  "Bireysel  başvuruların  mahkemeler  tarafından  iletilmesinde  yaşanan 
aksaklıklar" konulu duyurular yapılmıştır. 

Bireysel  başvuru  sayılarındaki  artış  ve  bu  süreçte  karşılaşılan  sorunlar  nedeniyle 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük 
ile bireysel başvuru formunda ve başvuru şartlarında bir takım değişiklikler yapılmış ve bu 
husus  Anayasa  Mahkemesi  Başkanlığının  06/12/2018  tarihli  ve  2018/804.01/E.1455/3953 
sayılı yazısı ile Kurulumuza bildirilmiştir. 

Bu itibarla, içtüzük değişikliğinin başvuruların kalitesini artırarak başvurularda ifade 
edilen taleplerin gözden kaçmamasına, ilgili kişilerin bilgilerine daha hızlı ve doğru şekilde 
ulaşılmasına, uygulamada karşılaşılan kimi tereddütlerin giderilmesine katkı sunacağından;

1.Bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde yayımlanan ve ekte 
gönderilen başvuru formu kullanılarak resmî dilde yapılması, 

2.Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 59. maddesindeki ilkelere uygun olarak başvuru 
formunun doldurulması ve anılan maddede belirtilen belgelerin onaylı suretlerinin eklenmesi,

3.Başvuru  bizzat  yapılmışsa  başvurucunun  kimliğini  tespite  yarar  resmî  belgenin 
onaylı örneğinin eklenmesi,



4.Başvuru formuna eklenen belgelerin, ilgili mevzuat gereği suret çıkarma yetkisine 
sahip kişi veya makamlarca onaylı örneklerinin olması gerekmektedir.

Temel  hak  ve  özgürlüklerin  korunması  konusunda  hak  kayıplarına  neden 
olunmaması  ve  başvuruların  eksiksiz  yapılmasının  sağlanması  amacıyla  belirtilen 
hususlardagerekli dikkat ve özenin gösterilmesini, keyfiyetin merkez ve mülhakatta bireysel 
başvuru ile ilgili birimlere duyurulmasını rica ederim.

Mehmet YILMAZ
Başkanvekili

Ek: Bireysel Başvuru Formu

Dağıtım: 
Gereği:
Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına
Bölge İdare Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Cumhuriyet Başsavcılıklarına



*Bu Belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.
Ayrıca fizikî ortamda gönderilmeyecektir. 


