
Formun düzgün çalışab�lmes� �ç�n, Adobe Reader 9 veya daha sonrak�
vers�yonlardan b�r�n�n yanı sıra W�ndows veya Mac OS X s�stemler�nden
b�r� gerekl�d�r. B�lg�sayarınızda Adobe Reader programı yoksa buradan
�nd�reb�l�rs�n�z www.adobe.com 

BİREYSEL BAŞVURU ELEKTRONİK FORMU

ANAYASA MAHKEMESİ 
BİREYSEL BAŞVURU RAPORU

https://www.anayasa.gov.tr/tr/bireysel-basvuru/bireysel-basvuru-elektronik-formu/

1. Başvuru formunun b�r örneğ�n� b�lg�sayarınıza kaydetmek �ç�n
Bağlantı l�nk�n�n üzer�ne sağ tıklayınız. “Bağlantıyı farklı kaydet…”
seçeneğ�n� seçerek formu b�lg�sayarınıza kayded�n�z. 

2. Formun doldurulması B�lg�sayarınıza kaydett�ğ�n�z formu Adobe
Reader �le açınız. Formu doldurunuz ve kayded�n�z. Ya da formun
çıktısını alıp el yazısı �le doldurab�l�rs�n�z. Formun doldurulmuş
örneğ�n�n b�r çıktısını alıp �mzaladıktan sonra başvurunuzu yapınız.
B�reysel Başvuru Formunu Z�p Formatında �nd�rmek �ç�n Tıklayınız.

BiREYSEL BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULUR?

https://www.anayasa.gov.tr/media/7467/bb_form_film.mp4

B�reysel başvuru yolu başladığından ber� AYM‟ye 300.000‟den fazla
başvuru yapılmıştır. Bu başvuruların % 90‟ı �lk �nceleme aşamasında
kabul ed�leb�l�rl�k kr�terler�n� karşılamadığı gerekçes�yle kabul ed�lemez
bulunmuştur. Başvuruların �lk �nceleme aşamasını geç�p esastan
�nceleneb�lmes� �ç�n öncel�kle doğru Şek�lde başvuru yapmak
gerekmekted�r. 

B�reysel başvurunun kabul ed�leb�l�r bulunmasının �lk ve en öneml�
koşulu b�reysel başvuru formunun doğru Şek�lde doldurulmasıdır. Aks�
takd�rde başvurunun redded�lmes�ne neden olab�l�r. 

https://www.anayasa.gov.tr/tr/bireysel-basvuru/bireysel-basvuru-elektronik-formu/
https://www.anayasa.gov.tr/media/7467/bb_form_film.mp4
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B�reysel başvuruların 6216 Sayılı AYM"n�n kuruluş kanununda ve AYM �ç
Tüzüğü"nde göster�len ve �nternet sayfasında örneğ� bulunan b�reysel
başvuru formu kullanılarak yapılması zorunludur. B�reysel başvuru
formu Türkçe dışında b�r d�lle doldurulamaz. Başvuru formu tam ve
okunaklı Şek�lde doldurulmalıdır. El yazısı �le dolduruluyorsa s�l�nmez b�r
kalem kullanılmasının b�reysel başvuru formunun �ncelenmes�n�
kolaylaştıracağı d�kkate alınmalıdır.

Başvuru formu başvurucu ya da kanun� tems�lc�s� veya avukatı
tarafından �mzalanmalıdır. Eğer b�rden fazla başvurucu varsa her b�r
başvurucu �ç�n ayrı b�r sayfa kullanılarak k�ş�sel b�lg�ler�n ayrı ayrı ve
eks�ks�z yazılması zorunludur. 

Başvuru formunda sadece başvurunun esasına yönel�k ve başvurunun
karara bağlanmasında zorunlu olan özlü b�lg�lere yer ver�lmel�, başvuru
formu ekler� har�ç 10 sayfayı geçmemel�d�r. Sayfa sayısının bel�rt�lenden
fazla olması durumunda başvuru formuna 10 sayfalık b�r özet ekleneb�l�r.

B�reysel başvuru formuna eklenen belgeler sonradan �mha
ed�leceğ�nden asıl belgeler yer�ne onaylı suretlerden oluşmasına d�kkat
ed�lmel�d�r. 

Anayasa Mahkemes� tarafından tedb�r kararının başvurucunun
yaşamına ya da madd� veya manev� bütünlüğüne yönel�k c�dd� b�r
tehl�ke bulunduğunun anlaşılması üzer�ne ver�leb�leceğ� göz önünde
bulundurulmalıdır. Gerekmed�ğ� halde tedb�r taleb�nde bulunulması
başvurunun sonuçlandırılma sürec�n�n uzamasına neden olab�l�r. Tedb�r
taleb�n�n gerekçes�n�n açıkça yazılması gerekmekted�r. Başvurucunun
k�ml�ğ�n�n g�zl� tutulması taleb� varsa bunun gerekçes� yazılmadığı
takd�rde �ncelenmeks�z�n redded�leb�l�r. Öte yandan kabul ed�lemezl�k
kararı ver�len başvurularda g�zl�l�k talepler� karara bağlanmaz. 
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Başvuru harcı taahhüdü:

Başvuru harcını ödeme gücü olmayanlar adl� yardım talep edeb�l�rler.
Adl� yardım taleb� olduğunun yazılması başvurucunun kend�s� ve
a�les�n�n geç�m�n� öneml� ölçüde zor duruma düşürmeks�z�n gereken
yargılama g�derler�n� kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun
olması ve taleb�n dayanaksız olmaması gerekmekted�r. Adl� yardım
taleb� varsa buna �l�şk�n belgeler�n eklenmes� gerekmekted�r. Soyut ve
gerekçes�z b�r şek�lde ve herhang� b�r belgeye dayanmaksızın adl�
yardım taleb�nde bulunulması hal�nde talep �ncelenmeks�z�n
redded�leb�leceğ� g�b� bu durum başvurunun sonuçlandırılma süres�n�n
uzamasına da neden olab�l�r. B�reysel başvuru formu doğrudan AYM‟ye
ver�leb�leceğ� g�b� ülke �ç�ndek� mahkemeler, Cumhur�yet Başsavcılıkları
ya da yurtdışındak� tems�lc�l�kler�m�z aracılığıyla da AYM‟ye
gönder�leb�l�r. B�reysel başvuru yapıldığına da�r alındı belges� başvuru
formu başlığında AYM tarafından gönder�lecekt�r. B�reysel başvuru
posta, �nternet, telgraf g�b� �let�ş�m araçları aracılığıyla yapılamaz.
Başvuruya �l�şk�n aşamalar e-devlet s�stem� üzer�nden tak�p ed�leb�l�r.
AYM‟ye b�reysel başvuruda bulunab�lmek �ç�n başvuruya konu ed�len ve
�hlale yol açtığı �ler� sürülen kamu gücü, eylem veya �şlem�nden ya da
�hmal�nden dolayı başvurucunun güncel k�ş�sel b�r hakkının doğrudan
etk�lenm�ş olması gerek�r. Bununla b�rl�kte başvurunun esastan
�nceleneb�lmes� �ç�n kabul ed�leb�l�r bulunması gerek�r. 

AYM‟n�n kabul ed�leb�l�rl�k kr�terler�ne �l�şk�n emsal kararlarına �nternet
sayfası üzer�nden ulaşab�l�rs�n�z. 
(L�nk) 
Ayrıca kararlar b�lg� bankası (L�nk) ve yayınları (L�nk) üzer�nden de AYM
kararlarına er�ş�leb�l�r.

https://www.anayasa.gov.tr/tr/bireysel-basvuru/bireysel-basvuru-kabuledilebilirlik-kriterlerine-ait-emsal-kararlar/)
https://www.anayasa.gov.tr/tr/kararlar-bilgi-bankasi/
https://ayam.anayasa.gov.tr/tr/yayinlar/anayasa-yargisi-dergisi/?yil=2022&q=%29
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Başvurucu tarafından; 
Formun AÇIKLAMALAR Bölümünün;

 A. Başvuruya Konu Olaylar Ve Başvuru Yollarının Tüket�lmes�ne �l�şk�n
Aşamaların Tar�h Sırasına Göre Açıklanması: Kamu gücünün �hlale
neden olduğu �dd�a ed�len �şlem, eylem ya da �hmal�ne �l�şk�n olaylar
tar�h sırasına göre açıkça ve özetle sıralanır. Ayrıca bu bölümde başvuru
yolarının tüket�lmes�ne �l�şk�n aşamaların da tar�h sırasına göre ve
net�celer� �le b�rl�kte yazılması gerekmekted�r. 

B. Başvuru Yollarının Tüket�ld�ğ� veya Başvuru Yolu Öngörülmem�şse
�hlal�n Öğren�ld�ğ� Tar�h: Başvuruya konu n�ha� kararı veren mahkeme,
merc�, makam, kararın tar�h ve sayısı, kararın tebl�ğ veya öğrenme
tar�h�n�n bel�rt�lmes� gerekmekted�r. Tebl�ğ veya öğrenmeye �l�şk�n
belge varsa başvuru formuna eklenmel�d�r. Başvuru �hlal�n öğren�ld�ğ�
tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde yapılmalıdır. 

Formun DİĞER B�lg�ler Bölümünün; 

A. MAZERET: Mazeret�nden dolayı süres�nde yapılamayan başvurularda
mazeret�n başlangıç ve b�t�ş tar�h� �le b�rl�kte yazılması ve �lg�l� belgeler�n
sunulması gerekmekted�r. Başvuru yapılırken AYM‟n�n adl� tat�le tab�
olmadığı ve adl� tat�lde b�reysel başvuru yönünden süreler�n �şlemeye
devam ett�ğ� göz önünde bulundurulmalıdır. 

Başvuru formunun; 

C. B�reysel Başvuru Kapsamındak� Haklardan Hang�s�n�n Hang�
Nedenlerle �hlal Ed�ld�ğ� Ve Buna �l�şk�n Gerekçeler Ve Del�llere A�t Özlü
Açıklamalar: Başvurucu AY �le güvence altına alınan hang� güncel
haklarının �hlal ed�ld�ğ�n� açık ve özet b�r şek�lde nedenler� �le b�rl�kte
�fade etmel�, ş�kayetler�n�n AY‟n�n hang� maddeler�ne dayandığını
bel�rtmel�d�r.
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B�reysel başvuru kapsamındak� güncel ve k�ş�sel haklardan hang�s�n�n
hang� nedenle �hlal ed�ld�ğ�, buna �l�şk�n gerekçeler ve del�llere a�t özlü
açıklamalar �le �hlal ed�ld�ğ� �dd�a ed�len temel haklar ve bunlara �l�şk�n
açıklamaların b�rb�r�yle �l�şk�lend�r�lerek ayrı ayrı yapılması
gerekmekted�r. 

Bu alanda “hatlar” başlığı altına ayrı ayrı karşılarına bu hakların hang�
nedenle �hlal ed�ld�ğ� açık ve özet b�r şek�lde yazılmalıdır. Başvuru
konusu ed�len kamu gücünün �şlem, eylem ya da �hmal�ne da�r olayların
hang� temel hakkı �hlal ett�ğ�ne �l�şk�n bağlantının kurulup açıklanması
gerekmekted�r. Başvurucu gerekçeler�n� açık, sade ve anlaşılır b�r
şek�lde del�ller�yle b�rl�kte ortaya koymalıdır. gayet başvurucunun b�rden
fazla anayasal hak �hlal� �dd�ası varsa her b�r ş�kayete a�t açıklamayı ayrı
ayrı yapması gerek�r. Başvurucunun ş�kayetler�n�n hem madd� hem de
hukuk� olarak temellend�rme zorunluluğu bulunmaktadır. 

Öte yandan b�reysel başvuru b�r temy�z yolu olmadığından kanun yolu
ş�kayet� n�tel�ğ�ndek� başvurular açıkça keyf�l�k olduğu göster�lmed�ğ�
takd�rde AYM‟ce esastan �ncelenmez.

Başvurucunun �st�smar ed�c�, yanıltıcı vb. n�tel�ktek� davranışlarıyla
b�reysel başvuru hakkını açıkça kötüye kullandığının tesp�t ed�lmes�
hal�nde başvuru redded�l�r ve yargılama g�derler�ne ek olarak �lg�l�n�n
d�s�pl�n para cezası �le cezalandırılmasına karar ver�leb�l�r. 

AYM tarafından ver�len b�reysel başvuru kararları kes�nd�r. Kararlara
�t�razın mümkün olmadığı d�kkate alınmalıdır

BİREYSEL BAŞVURU FORM KLAVUZU 
(LİNK)

BİREYSEL BAŞVURU YOL HARİTASI VE KARAR SÜRECİ GRAFİKLERİ 
(LİNK)

https://www.anayasa.gov.tr/media/5687/basvuru_kilavuzu.pdf
https://www.anayasa.gov.tr/media/6771/bireysel__basvuru_yol_hartasi_ve_grafikleri.pdf
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 Anayasa Mahkemes�nce, mesa� günler�nde saat 16.00‟ya kadar
Mahkemeye ulaşan tedb�r talepler� aynı gün; saat 16.00‟dan sonra
Mahkemeye ulaşan tedb�r talepler� �se ertes� gün
değerlend�r�lecekt�r.

 Cuma günler� �le bayram ve yılbaşı tat�ller� önces�nde saat 17.00‟ye
kadar Mahkemeye ulaşan tedb�r talepler� aynı gün; saat 17.00‟den
sonra Mahkemeye ulaşan tedb�r talepler� �se tat�l�n b�t�m�nden sonra
�lk mesa� günü değerlend�r�lecekt�r.

Anayasa Mahkemes�ne yapılan b�reysel başvurularda tedb�r talep
ed�lmes� hal�nde, başvuru formunun tedb�r taleb�ne �l�şk�n bölümüne
(Tedb�r taleb� varsa nedenler�) bu taleb�n ve gerekçes�n�n yazılması
gerekmekted�r. Bu bölüme tedb�r taleb� ve gerekçes�n�n yazılmaması
ve resen tedb�r kararı ver�leb�lecek b�r durumun da bulunmaması
hal�nde tedb�r yönünden Mahkemece herhang� b�r değerlend�rme
yapılmayacaktır.  

Anayasa Mahkemes� İçtüzüğü‟nün 73. maddes�n�n (1) numaralı
fıkrasına göre, başvurucunun yaşamına ya da madd� veya manev�
bütünlüğüne yönel�k c�dd� b�r tehl�ke bulunduğunun anlaşılması
üzer�ne tedb�r kararı ver�leb�leceğ� d�kkate alınmalıdır. 

TEDBİR TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDEKİ İLKELER 

Anayasa Mahkemes�n�n b�reysel başvuru tedb�r talepler�n�n
değerlend�r�lmes�ndek� �lkeler� şunlardır: 

ANAYASA MAHKEMESİ‟NE BİREYSEL BAŞVURU SİSTEMİNİN
DESTEKLENMESİ ORTAK PROJESİ 
(LİNK)
E-DEVLET ÜZERĠNDEN BİREYSEL BAŞVURU SORGULAMA 
(LİNK)
BİREYSEL BAŞVURU TANITIM VİDEOSU 
(LİNK)

https://www.anayasa.gov.tr/bireyselbasvuru/
https://www.turkiye.gov.tr/anayasa-mahkemesi-bireysel-basvuru-sorgulama
https://www.anayasa.gov.tr/media/6234/bb-tanitim-filmi.mp4
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Yaşama Hakkı  
D�n ve V�cdan Hürr�yet�  
İşkence ve Kötü Muamele Yasağı
Düşüncey� Açıklama ve Yayma Hürr�yet�  
Zorla Çalıştırma Yasağı  
Toplantı ve Göster� Yürüyüşü Düzenleme Hakkı  
K�ş� Hürr�yet� ve Güvenl�ğ� Hakkı  
Mülk�yet Hakkı  
Ad�l Yargılanma Hakkı  
Seçme ve Seç�lme Hakkı 
 Suç ve Cezaların Kanun�l�ğ�  
Özel Hayata ve A�le Hayatına Saygı Hakkı 
Eğ�t�m ve Öğren�m Hakkı  
Eş�tl�k �lkes�  
Konut Dokunulmazlığı ve Haberleşme Hürr�yet�

Anayasa Mahkemes�’ne B�reysel Başvuru Ned�r? 

Anayasa Mahkemes�‟ne b�reysel başvuru b�r hak arama yoludur. Eğer
ülke �ç�ndek� herhang� b�r kamu kuruluşunun eylem, �şlem ya da �hmal�
neden�yle Anayasa‟nın ve Avrupa �nsan Hakları Sözleşmes�‟n�n ortak
koruma alanında olan temel hak ve özgürlükler�n�z�n �hlal ed�ld�ğ�n� �dd�a
ed�yorsanız AYM‟ye b�reysel başvuruda bulunab�l�rs�n�z. Ancak b�reysel
başvuru yapab�lmen�z �ç�n öncel�kle yargı yolu g�b� d�ğer tüm �dar� ve
hukuk� hak arama yollarını tüketm�ş olmanız zorunludur. Bu merc�lerde
alınan kararlar hak �hlal� �dd�anızı karşılamıyorsa AYM‟ye başvurab�l�rs�n�z.
Bu nedenle b�reysel başvuru �k�nc�l b�r hak arama yoludur.

B�reysel Başvuru Kapsamında Hang� Temel Hak ve Özgürlükler Korunur? 

İnkılap Kanunları g�b� AY‟n�n yargı denet�m� dışında bıraktığı konular
hakkında b�reysel başvuru yapılamaz
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K�mler B�reysel Başvuru Yapab�l�r? 

K�ş�sel ve güncel b�r hakkı doğrudan �hlal ed�len herkes AYM‟ye b�reysel
başvuru yapab�l�r. Yabancılar da Türk vatandaşları g�b� gerekl� koşulları
yer�ne get�rmeler� durumunda b�reysel başvuru yapab�l�rler. Ancak
yabancılar Türk vatandaşlarına tanınan “seçme ve seç�lme hakkı” ve
“s�yas� faal�yette bulunma hakkı” g�b� haklar �ç�n başvuruda bulunamaz.
B�reysel başvuru beled�yeler , devlet kurumları g�b� kamu tüzel k�ş�ler�
tarafından yapılamazken, ş�rketler ve dernekler g�b� özel hukuk tüzel
k�ş�ler� tüzel k�ş�l�ğe a�t hakların �hlal� gerekçes�yle başvuruda bulunab�l�r.
Ancak özel hukuk tüzel k�ş�ler� üyeler� veya çalışanları adına b�reysel
başvuru yapamaz. 

B�reysel Başvuru Nereye Yapılır? 

B�reysel başvurunuzu doğrudan Anayasa Mahkemes�ne ya da d�ğer
mahkemeler aracılığıyla yapab�l�rs�n�z. Başvurucu ceza ev�nde �se cezaev�
yönet�m� aracılığıyla başvurusunu yapab�l�r. Başvurucu yurtdışında �se
konsolosluklar aracılığıyla başvurusunu yapab�l�r.

B�reysel Başvuru Ne Zaman Yapılır? 

Öncel�kle başvuru �ç�n tüm �dar� ve hukuk� yolları tüketm�ş olmanız
zorunludur. Bu yolları tükett�kten sonra veya böyle b�r yol yoksa �hlal�
öğrend�ğ�n�z tar�hten sonra 30 gün �ç�nde AYM‟ye başvuru yapab�l�rs�n�z.

Eğer başvuru yapmanızı engelleyen afet ya da ağır hastalık g�b� zorunlu
sebepler varsa bu engeller�n ortadan kalkmasından �t�baren 15 gün �ç�nde
mazeret�n�z� de belgeleyerek başvuru yapmanız gerekmekted�r.
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Genel B�lg�ler  
Başvurucu - Tems�lc� B�lg�ler� 

Açıklamalar: 
Tar�h sırasıyla başvuruya konu olan �hlal ya da �hlaller ve      daha önce
yapılmış adl�/�dar� �şlemler. 
Bölüm B: �hlal�n öğren�lme tar�h�. 
 Haklardan hang�s�n�n hang� nedenle �hlal ed�ld�ğ� kısa b�r şek�lde
anlatılır.  

D�ğer B�lg�ler: Mazeret, adl� yardım veya tedb�r talepler� varsa bu
bölümün �lg�l� kısımları doldurulur.  

Sonuç Talepler�: Mahkemeden neden ve nasıl b�r karar beklend�ğ� özlü
b�r b�ç�mde anlatılır.  
Beyan ve �mza

B�reysel Başvuru Nasıl Yapılır? 

B�reysel başvurular 6216 sayılı Kanun ve AYM �ç tüzüğünde göster�len
kurallara uygun şek�lde resm� d�lde yapılır. B�reysel başvuru yapmak
�sted�ğ�n�zde AYM‟n�n s�tes�nde (https://www.anayasa.gov.tr/) yer alan
başvuru formunu doldurmanız ve �sten�len belgeler� sunmanız gerek�r.
Başvuru formunu doldururken s�ze yardımcı olmak �ç�n hazırlanmış
b�reysel başvuru kılavuzunu AYM‟n�n �nternet s�tes�nde bulab�l�rs�n�z.
Kılavuz, formun her bölümünün ve sayfasının nasıl doldurulması
gerekt�ğ�n� ve hang� b�lg�ler�n ve ek belgeler�n �stend�ğ�n� detaylı olarak
açıklamaktadır

Başvuru Formunda Yer Alan B�lg�ler:  

Başvurucu ve varsa tems�lc�n�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler� doldurulur. 

1.

2.
3.


