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1. Kullanıcı Kılavuzu – Giriş
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları
Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurulardan, Bölümler ve Genel Kurul tarafından karara
bağlanan karar metinlerini ve bu metinlerle ilgili verileri (basın duyuruları vb.) içerir.
Kararlar Bilgi Bankası arama ekranı Türkçe ve İngilizce dil desteği mevcuttur.
Kararlar Bilgi Bankası Web Uygulaması bireysel başvuru kararlarına ilişkin verilerin pek çok filtre
seçeneği ile taranabilmesine imkân sağlayan bir uygulamadır.
Kullanım kılavuzu, her bir sayfa bir aramayı tanımlayan ayrı sayfalardan oluşur. Böylece, bir aramanın
nasıl gerçekleştirip, azami düzeyde verim alabileceğinizi bulabilirsiniz.

Kararlar Bilgi Bankası kullanıcı kılavuzlarına Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi internet sitesinde
Yayınlar → Diğer Yayınlar sekmesi altından ulaşılabilir.
Kararlar Bilgi Bankasına Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi internet sitesi ana sayfadan
doğrudan ulaşılabilir.
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2. Genel Bakış

Ana sayfa iki ana bölümden oluşmaktadır.

“1” numaralı bölümde “Kelime Ara”, “Karar Kimlik Bilgileri”, “İnceleme Sonuçları” ve “İlgili
Hukuk” olmak üzere 4 kategoride birbiriyle ilişkili filtreler yer almaktadır.
“2” numaralı bölümde bireysel başvurulara ilişkin kararlar her sayfada 10 karar olacak biçimde
filtresiz olarak listelenmektedir. Filtreleme işlemlerinin yapılması sonrasında, bu alanda
filtreleme sonucu çıkan kararlar listelenmektedir.
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3. Arayüz Kullanımı

“1” numaralı alanda bulunan “ARA” butonu, filtrelerde seçim yaptıktan sonra arama
yapılmasını sağlamaktadır.
“2” numaralı alanda yer alan “TEMİZLE” butonu, filtrelerin temizlenmesi ve aramanın
sıfırlanması için kullanılmaktadır.
“3” numaralı alanda listelenen kararların “Karar Tarihi”, “Başvuru Tarihi” ve “Yayın Tarihi”
butonları ile eskiden yeniye ve yeniden eskiye doğru sıralanması sağlanmaktadır. Ayrıca “10,
20, 30, 40, 50” seçeneklerinden oluşan listeden bir sayfada kaç adet karar görünmesini
istediğinizi ayarlayabilirsiniz.
“4” numaralı alanda, hiçbir filtreleme yapılmamışsa Kararlar Bilgi Bankasında yer alan toplam
karar sayısı,
filtreleme yapılmışsa filtrelemeden sonra bulunan karar sayısı
görüntülenmektedir.
“5” numaralı alanda listelenen karara ait “Başvuru Adı”, “Başvuru Numarası”, “Karar Türü”,
“Kararı Veren Birim”, “Başvuru Tarihi”, “Karar Tarihi” ve “Başvurunun Konusu” bilgileri yer
almaktadır.
“6” numaralı alandaki buton ile sayfada görüntülenen karar listesinin, “5” numaralı alanda
görüntülenen bilgileri içeren çıktısı alınabilmektedir.
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4. Filtreleri Kullanarak Arama

FİLTRELER – Kelime Ara
Sayfanın sol bölümünde yer alan filtrelerden ilki “Kelime Ara” filtresidir.
“Kelime Ara” filtresi ile kararın içinde geçen kelimeye göre arama yapılabilmektedir. Bu alanda
ayrıca karar numarasına göre de arama yapılabilmektedir.
“1” numaralı alanda birden fazla kelime araması yapılabilmektedir. Yazılan kelimelerin
tümünün içinde bulunduğu kararlar listelenir. Kutucuklara yazılan metinlerin aynı sırayla
kararda bulunması durumunda kararların bulunduğu listede “Bulunan Kelime Sayısı” alanında
adet olarak gösterilmektedir (5 numaralı alan). Aranacak kelime ya da kelimeler bu alanlara
girilir ve “ARA” butonuna basılarak arama yapılır.
“2” numaralı alanda, sözcüklerden herhangi birini araması yapılabilmektedir. Kutucuklara
yazılan kelimelerden herhangi biri kararda bulunuyorsa karar listelenir. Yazılan kelimelerden
en az birinin kararda bulunması yeterlidir.
“3” numaralı alanda, kutucuklara yazılan kelimelerden herhangi biri kararda bulunmuyorsa
karar listelenir.
“4” numaralı alanda, bulunan karar içinde “Kelime Sayısı”na göre sıralama yapılabilmektedir.
“5” numaralı alanda, arama sonucu bulunan karar sayısı bilgisi yer almaktadır.
“6” numaralı alanda, bulunan karar içinde aranan kelimenin kaç defa geçtiği belirtilmektedir.
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5. Detaylı Kelime Arama

FİLTRELER – Detaylı Kelime Ara

“1” numaralı alanda yer alan “+” simgesine tıklanarak birden fazla kelime aranabilmektedir. En
fazla aynı anda beş kelime aranabilmektedir. Açılan alanlarda yer alan “-” simgesine tıklanarak
kapatılabilmektedir.
“Sözcüklerden Herhangi Birini Ara” isimli alanda birden fazla kelime yazılması halinde bunların
geçtiği kararlar aranabilmektedir.
“Bu Sözcük/lerin Bulunmadığı Metinleri Ara” bölümünde bir veya birden fazla kelime yazılarak
bu kelimelerin geçmediği karar aranabilmektedir.
“2” numaralı alanda filtreleme sonrası bulunan karar sayısı görüntülenmektedir.
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6. Karar Kimlik Bilgileri Detaylı Arama
FİLTRELER – Karar Kimlik Bilgileri
“1” numaralı alanda “Başvuru Yılı” ve/veya
“Başvuru
Numarası”
seçilerek
arama
yapılabilmektedir.
“2” numaralı alanda “Başvuru Adı”na göre
filtreleme yapılmaktadır.
“3” ve “4” numaralı alanda, kararların “Başvuru
Tarihi” ve “Karar Tarihi”ne göre filtrelenmesi
sağlanmaktadır. İki tarih arasında ya da sadece
başlangıç tarihi seçilerek bugüne kadar olan
kararlar da listelenebilmektedir.
“5” numaralı alanda “Birinci Bölüm”, “İkinci
Bölüm” ve “Genel Kurul” olmak üzere 3 ayrı
Birime göre arama yapılabilmektedir.
“6” numaralı alanda “İhlal”, “İhlal Olmadığı”,
“Kabul Edilemezlik vd.” olmak üzere başvuru
bazında
karar
türüne
göre
arama
yapılabilmektedir. Bu alanda birden fazla karar
türü seçilerek arama yapılabilmektedir. Bu
durumda filtre “veya” mantığı ile çalışmaktadır
“7” numaralı alanda “Resmi Gazete Tarihi”
ve/veya
“Sayısı”
girilerek
arama
yapılabilmektedir.
“8” numaralı alanda “Basın Duyuru” yapılan
karara göre arama yapılabilmektedir.
Tüm bu filtreler kendi içerisinde birbiri ile ve
diğer kategorilerdeki filtreler ile ilişkili olarak
çalışmaktadır.
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7. Takvim Kullanımı

Tarih aralıklarında kullanılan takvim
“1” numaralı alanda görüldüğü
üzere, ayın günleri şeklinde seçim
yapılabilir.
“2” numaralı alana tıklandığında
aylık olarak ve “3” numaralı alan
tıklandığında yıllık olarak tarih
aralığı seçilebilir.

8. İnceleme Sonuçları Detaylı Arama

FİLTRELER – İnceleme Sonuçları

“1” numaralı alanda “Hak ve Özgürlükler”e
göre arama yapılabilmektedir.
“2” numaralı alanda “Müdahale İddiaları”na
göre arama yapılabilmektedir.
“3” numaralı alanda başvurucunun iddiaları
bakımından ulaşılan “Sonuçlar”a göre arama
yapılabilmektedir.
“4” numaralı alanda “Giderim”e göre arama
yapılabilmektedir.
Bu bölümdeki her bir filtreleme alanlarında
birden fazla seçenek seçilerek arama
yapılabilmektedir. Bu durumda filtreler kendi
içerisinde
“veya”
mantığına
göre
çalışmaktadır.
İnceleme Sonuçları başlığı içerisindeki filtreler
birbirleriyle ve diğer başlıklardaki filtreler ile
bağlantılı çalışmaktadır.
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9. İlgili Hukuk Detaylı Arama

FİLTRELER – İlgili Hukuk
“1” numaralı alanda, kararların İlgili Hukuk başlığı altında verilen “Mezuat Türü”ne göre arama
yapılabilmektedir.
“2” numaralı alanda “Mevzuat Tarihi/Numarası - İsmi”ne göre arama yapılabilmektedir.
“3” numaralı alanda “Madde Numarası”na göre arama yapılabilmektedir.
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10. Görüntüleme Ekranlarının Kullanımı

GÖRÜNTÜLEME EKRANLARI
(KARAR METNİ – KARAR BİLGİ FORMU)
Filtreleme sonrası listelenen kararlardan birine tıklandığında “Görüntüleme Ekranları”
açılmaktadır.
Bu ekranlar, “1” ve “2” numara ile gösterilen iki ana alandan oluşmaktadır. “1” numaralı alana
tıklandığında “Karar Metni” (bkz. “4” numaralı alan) görüntülenmektedir. “2” numaralı alana
tıklandığında ise “4” numaralı alanda “Karar Bilgi Formu” görüntülenmektedir.
“3” numaralı alanda dosyanın künye bilgisi bulunmaktadır. “Kopyala” butonu ile künye satırının
hafızaya kopyalanması sağlanmıştır.
“5” numaralı alandaki ok ile bir önceki kararlar listesi ekranına dönülmektedir.
“6” numaralı alandaki simge ile kararın, PDF formatının indirilmesi mümkündür.
“7” numaralı alandaki simge ile kararın, UDF formatının indirilmesi mümkündür.
“8” numaralı alandaki simge ile kararın, DOCX formatının indirilmesi mümkündür.
“9” numaralı alandaki simge ile bu kararın çıktısının alınması sağlamaktadır.
KARAR METNİ
“1” numaralı buton ile kararın HTML formatında görüntülenmesi sağlanmaktadır. Karar metni
HTML formatında “4” numaralı alanda açılmaktadır.
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11. Karar Bilgi Formu – Karar Kimlik Bilgileri

KARAR BİLGİ FORMU
Görüntüleme ekranlarından ikincisi ise karara ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı “Karar Bilgi
Formu” ekranıdır.
Bu bölüm Karar Kimlik Bilgileri, Başvuru Konusu, İnceleme Sonuçları ve İlgili Hukuk olmak üzere
dört ana başlıktan oluşmaktadır.
“1” numaralı alanda Karar Kimlik Bilgileri gösterilmektedir.
“2” numaralı alanda yer alan butonlar ile bir önceki ekranda olduğu gibi kararın PDF, UDF ve
DOCX formatlarının indirilmesi mümkündür.
“3” numaralı alandaki buton ile “Karar Bilgi Formu” yazdırılmaktadır.
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12. Karar Bilgi Formu – Başvuru Konusu ve İnceleme Sonuçları

“1” ve “2” numaralı alanlarda Karar Bilgi Formunun ikinci ve üçüncü bölümleri olan “Başvuru
Konusu” ve “İnceleme Sonuçları” yer almaktadır.
İnceleme Sonuçları kısmında incelenen hak, müdahale iddiası, şikâyet, sonuç ve giderim
bilgilerine yer verilmektedir. Bu seçenekler itibarıyla birden fazla inceleme yapılmışsa bunlara
ilişkin bilgiler ayrıca gösterilmektedir.

13. Karar Bilgi Formu – İlgili Hukuk

“1” numaralı alanlarda Karar Bilgi Formunun ikinci bölümü olan “İlgili Hukuk” yer almaktadır.
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14. Karar Arama Raporu

KARAR ARAMA RAPORU

Kararlar Bilgi Bankasında filtreleme yapılmaksızın veya filtreleme yapılarak listelenen kararlara
ilişkin Karar Arama Raporu oluşturulabilmektedir.
“1”, “2”, “3” veya “4” numaralı alanlardan tercih edilen kritere göre kararların sıralaması
yapılabilir, bir sayfada gösterilecek karar sayısı belirlenebilir.
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15. Karar Arama Raporu Oluşturma

“1” numaralı alanda gösterilen “Karar Arama Raporu Oluştur” butonu kullanılarak rapor
oluşturulur.
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16. Karar Arama Raporu Görüntüleme

Karar Arama Raporu, “1” numaralı alanda görüleceği üzere Görüntüleme Ekranında
oluşturulmaktadır.
Raporlanan karar sayısı “2” numaralı alanda gösterilmektedir.
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17. Karar Arama Raporunda Kullanılan Filtreler

“1” numaralı alanda kararların listelenmesinde kullanılan filtreler gösterilmektedir.
“2” numaralı alanlardan görüleceği üzere kararlar artarda gelecek biçimde listelenmektedir.
“2” numaralı alanda Görüntüleme Ekranındaki karara ilişkin kimlik bilgileri ve başvuru konusu,
“3” numaralı alanda ise Karar Bilgi Formundaki inceleme sonuçları yer almaktadır.
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18. Karar Arama Raporu Yazdırma

“1” numaralı alandaki yazdırma butonu kullanılmak suretiyle Raporun çıktısı alınabilmektedir.
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