
 

II. AÇIKLAMALAR 
 
A. Kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti: 
 
Müvekkilimiz Nahide Paşalı, boşandığı eşi tarafından yıllarca şiddete maruz bırakıldıktan          
sonra can güvenliği ve maddi durumu olmadığından, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve            
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa (“6284 sayılı yasa”) hükümleri çerçevesinde           
kadın örgütlerine ait bir sığınma evinde kalmaya başlamıştır. Sığınma evinde bulunduğu süre            
boyunca genel ve yerel seçimlerde oy kullanamayan Paşalı, kadın örgütlerine bu durumu            
bildirerek, 17 Ocak 2017’de gerçekleşecek olan genel seçimlerde oy kullanmak istediğini dile            
getirmiştir. Bunun üzerine kadın örgütleri, Türkiye Büyük Millet Meclisine (“TBMM”),          
Yüksek Seçim Kuruluna (“YSK”) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bilgi edinme            
başvurusunda bulunmuşlar, ayrıca TBMM’ye (milletvekilleri aracılığıyla) soru önergesi ve         
kanun teklifi sunmuşlardır. Söz konusu girişimleri vasıtasıyla kadın örgütleri sığınma          
evlerinde kalan kadınların oy kullanabilmesi için çeşitli önerilerde bulunmuşlar ve bu hususta            
gerekenin yapılması için Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (“AİHS” veya          
“Sözleşme”), Avrupa Konseyinin kadına yönelik şiddetle ilgili İstanbul Sözleşmesi (“İstanbul          
Sözleşmesi”) ve CEDAW bağlamında devletin pozitif bir yükümlülüğünün bulunduğunu         
ifade etmişlerdir. 
 
Buna karşın, kadın örgütlerinin soru önergesi ve bilgi edinme başvurularına YSK ve Aile ve              
Sosyal Politikalar Bakanlığı olumsuz cevap vermiş, TBMM ise ilgili kanun teklifini           
reddetmiştir. Bunun yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, basına yaptığı bir açıklamada             
sığınma evlerinde kalan kadınların can güvenliklerini sağlamak adına adreslerinin         
gizlendiğini ya da karartıldığını, dolayısıyla sandıklara kaydedilemediklerinden seçimlerde oy         
kullanmalarının mümkün olmayacağını belirtmiştir. 
 
Nahide Paşalı, bu süreci müteakiben, gerekli girişimlerin yapılmaması nedeniyle 17 Ocak           
2017 günü gerçekleşen genel seçimlerde oy kullanamamıştır. 
 
B. Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin, hangi nedenlerle ihlal edildiği          
ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar: 
 
Müvekkilimiz Nahide Paşalı’nın bireysel başvuru kapsamındaki serbest seçim hakkı ile etkili           
başvuru hakkı ihlal edilmiş ve müvekkilimiz başvuru konusu olayda ayrımcılığa maruz           
kalmıştır. 
  
1. Serbest Seçim Hakkı 
  
Somut olayda, kadın örgütlerince ilgili kamu otoriteleri nezdinde yapılan girişimlere karşın           
devletin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu müvekkilimiz 17 Ocak 2017’de         
gerçekleşen genel seçimlerde oy kullanamamış ve müvekkilimizin Anayasa m. 67’de ve           
Türkiye’nin tarafı olduğu AİHS 1 No.lu Protokol’ün 3. maddesinde düzenlenen serbest seçim            
hakkının ihlali gündeme gelmiştir. 
  
İhlalin gerekçeleri açıklanmadan önce belirtilmelidir ki, serbest seçim hakkının iki farklı           
boyutu olup, müvekkilimiz Nahide Paşalı’nın başvurusu bakımından ihlal iddiamız bu hakkın           
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“aktif” boyutunu oluşturan oy kullanma hakkına (Mathieu Mohin ve Clerfayt/Belçika, B. No:            
9267/81, 2/3/1987, §§ 48-51) ilişkindir. 
 

a. Serbest Seçim Hakkının Anayasal ve Sözleşmesel Dayanakları 
  
Anayasa’nın “Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları” başlıklı 67. maddesinin           
birinci fıkrası şöyledir: 

“Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız          
olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına           
katılma hakkına sahiptir.” 

Bunun yanı sıra Anayasa m. 67/3 açıkça, on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşına              
seçme ve halk oylamasına katılma hakkını tanımıştır ve Anayasa m. 67/4’te bu hakların             
kullanımının kanunla düzenleneceği ifade edilmiştir. 
 
AİHS 1 No.lu Protokol’ün 3. maddesi ise şu şekildedir:  
 

“Yüksek Sözleşmeci Taraflar, yasama organının seçilmesinde halkın kanaatlerinin        
özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar içinde, makul aralıklarla, gizli oyla serbest          
seçimler yapmayı taahhüt ederler.” 

 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (“AİHM” veya “Mahkeme”) yerleşik içtihadına göre          
Protokoldeki serbest seçim hakkı düzenlemesi, oy verme de dâhil olmak üzere bireysel bir             
hakkı garanti altına almaktadır (Mathieu Mohin ve Clerfayt/Belçika, §§ 49-51; Aziz/Kıbrıs, B.            
No: 69949/01, 22/6/2004, § 25; Yumak ve Sadak/Türkiye [BD], B. No: 10226/03, 8/7/2008, §              
58; Hirst/Birleşik Krallık (no.2) [BD], B. No: 74025/01, 6/10/2005, § 57; Murat            
Vural/Türkiye, B. No: 9540/07, 21/10/2014, § 73). Yine AİHM yerleşik içtihadıyla söz            
konusu düzenlemenin, somut olayda olduğu üzere, yasama organı üyelerini seçmeye yönelik           
genel seçimler bakımından uygulanabilir olduğuna hükmetmiştir (Guide on Article 3 of           
Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights - Right  to Free Elections, § 2). 
  
Bu dayanaklar çerçevesinde öncelikle devletin oy kullanma hakkı bağlamında pozitif          
yükümlülüklerini ihlal ettiği gösterilecek, ardından tek tek Anayasa ve AİHS’deki ihlaller           
anlatılacaktır. 
  

b.    Devletin Pozitif Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğün İhlali 
  
Somut olayda kadın örgütlerinin de haklı bir şekilde belirttiği üzere devlet, Anayasa, AİHS,             
İstanbul Sözleşmesi, CEDAW ve ek olarak Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi bağlamında            
serbest seçim hakkının sağlanması bakımından  pozitif bir yükümlülük altındadır. 
  
I. Öncelikle, Anayasa m. 5 gereğince devlet, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini sosyal             
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayan şekilde sınırlayan siyasal, ekonomik ve           
sosyal engelleri kaldırmak yükümlülüğü altındadır. Bunun yanı sıra, Anayasa m. 67’de           
düzenlenen oy kullanma hakkı, 67. maddenin 4. fıkrasından da anlaşılabileceği üzere, devlete            
kişilerin bu haklarını etkin şekilde kullanabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapma görevi           
vermektedir. 
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II. AİHS bağlamında AİHM, 1 No.lu Protokol’ün 3. maddesinin, “Yüksek Sözleşmeci           
Taraflar … taahhüt eder ” ifadesinden de anlaşılabileceği üzere, esasen devletlerin          
sorumluluklarına vurgu yaptığını ve devletleri demokratik seçimlerin düzenlenmesi        
konusunda pozitif tedbirler almakla yükümlü kıldığını doğrulamıştır (Mohin ve         
Clerfayt/Belçika, § 50; ayrıca bkz. Altınkök, S., “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları            
Açısından Serbest Seçim Hakkı”, s. 6). Devletlerin pozitif yükümlülük altında olmasının           
anlamı ise, “ulusal makamların makul ve uygun tedbirler alarak bireylerin haklarını           
koruması gerektiğidir.” (Akandji-Kombe, J., “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında         
Pozitif Yükümlülükler, Avrupa Konseyi İnsan Hakları El Kitapları No.7, s. 7) Pozitif            
yükümlülüğü söz konusu olduğunda devlet, Sözleşmedeki hakların etkin bir şekilde          
kullanılabilmesi için gerekli maddi ve hukuki şartları sağlamak zorundadır (Akandji-Kombe,          
a.g.e., s. 10). 
  
III. Devletin sığınma evlerinde kalan kadınlara oy kullanma hakkı tanıma konusundaki           
pozitif yükümlülüğünün diğer dayanakları Türkiye’nin tarafı olduğu İstanbul Sözleşmesi ve          
CEDAW’dır. 
  
● İstanbul Sözleşmesinin temel amacı kadına yönelik şiddetle ve aile içi şiddetle           

mücadele etmek olmakla birlikte (bkz. İstanbul Sözleşmesi, Giriş bölümü ve m. 1), bu             
bağlamda şiddet mağduru kadınların güçlendirilmesi ve toplumdaki yerlerinin        
korunması amacıyla devletin yükümlülükleri de söz konusu sözleşmede        
düzenlenmiştir. Özellikle m. 18/3’e göre taraf devletler, bu sözleşme uyarınca alınan           
tedbirlerin “ikinci bir mağduriyeti önlemeyi hedeflediğini” ve “şiddet mağduru         
kadınların güçlenmesini (…)” hedefleyeceğini temin eder. 

 
● CEDAW m. 7 ve m. 24 bağlamında devletin sığınma evlerinde kalan kadınlara da oy              

kullanma hakkını tanıması ve onların haklarını kullanabilmeleri için gerekli         
düzenlemeleri yapması gerekir. Buna göre, oy kullanma hakkının icra edilebilmesi          
için devletin gerekli adımları atıp atmadığı kontrol edilmek zorundadır ve özellikle 7.            
madde çerçevesinde, devletlerin kadınların oy kullanmasının önündeki tüm engelleri         
kaldırması gerektiği söylenmiştir (American Bar Association Central and East         
European Law Initiative, The CEDAW Assessment Tool: An Assessment Tool Based on            
the CEDAW, s. 23-24, 87). 

  
Görüldüğü üzere, Anayasa m. 90 gereğince kanun hükmünde olan bu uluslararası iki            
düzenlemenin amacı, özellikle şiddet mağduru kadınların ikincil bir mağduriyete uğramasını          
önlemektir (İstanbul Sözleşmesi, m. 18/3) ve bu bağlamda iki sözleşme de devlete pozitif             
yükümlülükler getirmektedir. Devletin bu sözleşmeler bağlamında kadınları şiddetten ve         
bunun sonuçlarından korumak için gerekli yasal düzenlemeleri yaptığı doğrudur, ama sığınma           
evlerinde yaşayan kadınların ikincil bir mağduriyete uğramamaları için oy kullanma hakkı           
bağlamında da üzerine düşeni yapması gerekir. 
 
IV. Son olarak, Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin “Siyasal haklar ” başlıklı 25.            
maddesinin (b) bendinde, her vatandaşın seçimlerde oy kullanma hakkı garanti altına alınmış            
ve bu sözleşmenin 2. maddesinin 2.fıkrasında ise sözleşmeye taraf devletlerin sözleşmede           
tanınan hakları uygulamaya geçirmek için gerekli tedbirleri almayı taahhüt ettikleri          
öngörülmüştür. Türkiye, Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin tarafıdır ve Anayasa m. 90            
gereğince söz konusu sözleşme hukukumuz açısından kanun hükmündedir. Dolayısıyla,         
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sığınma evlerinde kalan kadınların oy kullanabilmesini sağlamak amacıyla devletin sözleşme          
bağlamındaki yükümlülüklerinden ötürü üzerine düşeni yapması gerekmektedir. 
  
Başvuru konusu olayda Nahide Paşalı’nın talebi üzerine kadın örgütleri YSK, TBMM ve Aile             
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdinde mümkün olan yollara başvurmuş ve Paşalı’nın ve            
sığınma evlerinde kalan diğer kadınların oy kullanabilmesi için sağlanabilecek çeşitli          
imkânları da açıkça ortaya koymuşlardır. Ancak söz konusu başvurular sonucunda devlet           
tarafından herhangi bir girişimde bulunulmadığı gibi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı           
sığınma evinde kalan kadınların can güvenliğinin sağlanması gerektiğinden adreslerini ifşa          
etmemek adına sandığa kaydedilemeyeceklerini, dolayısıyla da seçimde oy        
kullanamayacaklarını belirtmiştir. 
  
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun (“298 sayılı            
kanun”) 34. maddesinin 2. fıkrasına göre seçimlerde oy kullanacak vatandaşların seçmen           
kütüğüne kaydedilmesi gereken bilgilerinin arasında “oturduğu yer adresleri” de         
bulunmaktadır. Aynı zamanda Konukevleri Yönetmeliğinin 17. maddesinin 3. fıkrası         
gereğince, sığınma evlerinde kalan kadınların adres bilgilerinin gizli tutulması gerekmektedir.          
Mevzuattaki bu iki düzenlemenin birlikte ele alındığında sığınma evinde kalan kadınların oy            
kullanma hakkı bakımından engel yaratabilecek fiili bir duruma neden olduğu doğrudur.           
Zaten müvekkilimizin talebinin gerekçesi ve kadın örgütlerinin girişimlerinin kaynağı da en           
başta bu fiili durumdur. Dolayısıyla Bakan’ın açıklamasında olduğu üzere, mevcut durum           
vurgulanarak bu durumun hakkın kullanılamamasına bir gerekçe olarak öne sürülmesi en           
başta devletin pozitif yükümlülüğünün gerekleri ile uyuşmamakta ve bu gereklilikler          
karşısında herhangi bir anlam da ifade etmemektedir. Nitekim, devletin serbest seçim hakkı            
kapsamında pozitif yükümlülüğünün esas anlamı, bu hakkın kullanılmasını sağlamak ve          
somut olaydaki gibi hakkın kullanılmasına engel teşkil eden durumları ortadan kaldırmaktır. 
  
Yukarıda açıklanan hukuki gerekçelerle, olayımızda devlet hareketsiz kalarak Nahide         
Paşalı’nın oy kullanabilmesi için pozitif yükümlülüğünün gereklerini tüm girişimlere rağmen          
yerine getirmediğinden, 
  
I. Anayasa m. 5’teki ve m. 67’deki, 
II. AİHS 1 No.lu Protokolün 3. maddesindeki, 
III. İstanbul Sözleşmesi ve CEDAW bağlamındaki ve 
IV. Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi m. 2/2 ile bağlantılı olarak bu sözleşmenin 25.              
maddesindeki pozitif yükümlülüklerini ihlal etmiştir. 
  

c.    Pozitif Yükümlülüğün İhlali Nedeniyle Oy Kullanma Hakkının Sınırlandırılması 
  

Yukarıda açıklandığı üzere devletin serbest seçim hakkı bağlamında pozitif yükümlülüğünü          
ihlal etmesi sonucu genel seçimlerde oy kullanamayan müvekkilimizin Anayasa ve AİHS ile            
koruma altına alınan oy kullanma hakkı sınırlandırılmıştır. Oy kullanma hakkı sınırsız bir hak             
olmayıp (Guide on Article 3 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights                
- Right to Free Elections, § 8) gerek Anayasa, gerekse AİHS bağlamında belli sınırlamalara              
tabi tutulabilir (Hirst/Birleşik Krallık (no.2) [BD], § 60). Bu sınırlamanın, söz konusu            
düzenlemelerdeki ölçütlere uygun olması gerekir. Ancak müvekkilimiz Nahide Paşalı’nın oy          
kullanma hakkının sınırlandırılması, aşağıda açıklanacağı üzere, Anayasa m.13’te ve AİHM          
tarafından AİHS 1 No.lu Protokol m. 3 bağlamında öngörülen koşullara uymamaktadır.  
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i.   Sınırlamanın Anayasaya Aykırılığı 

  
Anayasanın 13. maddesine göre, “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca           
Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla          
sınırlanabilir (...).” 
  
Oy kullanma hakkına yönelik sınırlamalar Anayasa m. 67/5’te ve buradaki sebeplere uygun            
olarak 298 sayılı kanunun 7. ve 8. maddelerinde açıkça belli kişi gruplarına yönelik olarak              
öngörülmüştür. Bu kişi grupları arasında “sığınma evinde kalan kadınlar” gibi bir kategori            
olmadığı açıkça görülmektedir. Dolayısıyla olayımızda müvekkilimizin seçimde oy kullanma         
hakkının kısıtlanması Anayasada belirtilen bir sebebe dayanmadığı gibi, kanuni bir          
dayanaktan da yoksun olup Anayasa m. 13’e aykırıdır. 
 

ii.   Sınırlamanın AİHS 1 No.lu Protokol m. 3’e Aykırılığı 
  
AİHM, temel hak ve özgürlüklerin en iyi şekilde korunacağı etkili bir siyasal demokrasinin             
varlığı için AİHS 1 No.lu Protokol m. 3 bağlamında serbest seçim hakkını temel bir hak               
olarak görmüştür (Mathieu Mohin ve Clerfayt/Belçika, § 47). Demokratik bir toplumda           
serbest seçim hakkı bir ayrıcalık değildir ve bu hakkın devlet tarafından mümkün olan en              
fazla sayıda kişiye verilmesi gerektiği yönünde bir karine mevcuttur (Hirst/Birleşik Krallık           
(no.2), § 59.). Serbest seçim hakkının aktif yönünü teşkil eden oy kullanma hakkı bağlamında              
bu karine genel oy ilkesine karşılık gelmektedir (Hirst/Birleşik Krallık (no.2), § 59). 

Başvuruya konu olayda, müvekkilimiz Nahide Paşalı’nın Sözleşme bağlamında bu denli          
önemli bir yere konulan oy kullanma hakkını kullanmasına yönelik bir sınırlama mevcuttur.            
AİHM’in yerleşik içtihadına göre ise bu sınırlamanın, hakkın özüne zarar vermeyecek ve            
onun etkin kullanımını engellemeyecek nitelikte olması, meşru bir amaç gütmesi ve orantılı            
olması gerekir (Mathieu Mohin ve Clerfayt/Belçika, § 52; Scoppola/İtalya (no.3) [BD], B. No:             
126/05, 22/5/2012, § 84; Aziz/Kıbrıs, § 25). Nahide Paşalı’nın oy kullanma hakkına yönelik             
sınırlama söz konusu ölçütlerden hiçbirine uygun düşmemektedir, şöyle ki: 

I. Mevzuattaki uyumsuzluğun yarattığı fiili duruma karşılık devletin gerekli        
düzenlemeleri yapmaması sonucu Paşalı genel seçimde oy kullanamamıştır. Bu         
durum, Paşalı’nın oy kullanma hakkını etkin şekilde kullanmasını tamamen         
engellemiş ve oy kullanma hakkının özüne zarar vermiştir. Nitekim Aziz/Kıbrıs          
davasında AİHM, Kıbrıs Rum kesiminde yaşayan Kıbrıslı bir Türk’ün gerekli          
yasal reformların yapılmaması nedeniyle oy kullanma hakkından mahrum        
bırakılmasının doğrudan hakkın özüne zarar verdiğine hükmetmiştir. (Aziz/Kıbrıs,        
§§ 28-30) 

II. Hakka yönelik sınırlama meşru bir amaç gütmemektedir. Olayda devletin         
sınırlama için gösterdiği “can güvenliği” gerekçesi, tek başına ele alındığında          
meşru bir amaç teşkil edebilirse de, somut olay bakımından can güvenliğinin           
sağlanması gerekçesiyle oy kullanma hakkından yoksun bırakılma arasında        
mantıksal bir bağ bulunmamaktadır (Hirst/Birleşik Krallık (no.2), § 36’da atıf          
yapıldığı şekliyle Sauvé v. Canada (No. 1) [1992] 2 SCR 438). Nitekim, kadınların             
can güvenlikleri sağlanarak da oy kullanmalarının sağlanabilmesi için pek çok yol           
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mevcuttur ve bu yollar olayımızda kadın örgütleri tarafından açıkça devlete          
sunulmuş, fakat devlet tarafından dikkate alınmamıştır. 

III.Hakka yönelik sınırlama orantılı değildir. Orantılılık için, sınırlama bakımından         
güdülen amaçla sınırlama için kullanılan araç ve ilgili kişinin içinde bulunduğu           
koşullar arasında anlaşılabilir ve yeterli bir bağ olmalıdır (Hirst/Birleşik Krallık          
(no.2), § 71). Hirst/Birleşik Krallık kararında AİHM, hükümetin yarışan         
menfaatleri dengelemek veya yasağın orantılılığını ölçmek için bir şey yaptığına          
dair bir çaba olmadığı gerekçesiyle oy kullanma hakkına yönelik sınırlamayı          
orantısız bulmuştur (Hirst/Birleşik Krallık (no.2), § 79). Somut olayda da          
Paşalı’nın can güvenliğinin tehlikeye atılmaması için oy kullanma yöntemi         
bakımından çeşitli düzenlemeler öngörülerek diğer vatandaşlardan farklı şekilde        
de olsa oy kullanması sağlanabilir ve mevcut sınırlamanın orantılı olup olmadığı           
en azından yapılan başvurular sonucunda araştırılabilirdi. Fakat aksine, hiçbir çaba          
gösterilmeyerek Paşalı doğrudan oy kullanma hakkından yoksun bırakılmıştır.        
Buradaki sınırlama bakımından bir orantılılık olduğundan söz edilemez. 

AİHM içtihadı ışığında bir devlet, ülkesinde yaşayan belli bir gruba mensup kişileri AİHS 1              
No.lu Protokolün 3.maddesine uygun olmayan şekilde dışlamamalı ve oy kullanma hakkından           
mahrum bir sınıf ortaya çıkarmamalıdır (Söyler/Türkiye, B. No. 29411/07, 17/09/2013, § 34;            
Aziz/Kıbrıs, § 28). Başvuruya konu olayda ise müvekkilimizin ve sığınma evlerinde yaşayan            
kadınların devlet tarafından maruz bırakıldığı muamele tam olarak bu niteliktedir. Yukarıda           
da atıf yapılan Aziz/Kıbrıs davasında AİHM, Kıbrıs adasındaki siyasal durum nedeniyle oy            
kullanamayan Kıbrıslı Türklerin seçimlerde oy kullanabilmesi için gerekli        
uyumlulaştırmaların yapılmamasını, 1 No.lu Protokolün 3.maddesinin ihlali olarak        
nitelendirmiştir (Aziz/Kıbrıs, § 29). Benzer şekilde olayımızda da, devletin sığınma evlerinde           
kalan kadınlara yönelik sınırlamaları ortadan kaldıracak gerekli yasal düzenlemeleri         
yapmaması nedeniyle müvekkilimiz açısından ilgili maddenin ihlali söz konusu olmuştur. 

Olaydaki sınırlamanın AİHS standartlarına uygun olmadığı, AİHM’in çeşitli kararlarında         
(Scoppola/İtalya (no.3), § 44; Hirst/Birleşik Krallık (no.2), § 32) uygulanabilir hukuk olarak            
dikkate alınan Avrupa Konseyi, Hukuk Yoluyla Demokrasi, Venedik Komisyonunun “Seçim          
İşleri İçin İyi Uygulama Kodu” bakımından da gösterilmeye değerdir (Venedik, 18-19 Ekim            
2002, Strazburg, 09/09/2010; CDL-AD(2002)023rev; Karar No: 190/2002). Söz konusu         
belgede oy kullanma hakkına yönelik kısıtlamaların uyması gereken ölçütler sayılmıştır. Bu           
ölçütler şunlardır: 
  

I. Sınırlamaların yasal dayanağı olmalıdır. 
II. Orantılılık ölçütü gözetilmelidir. 
III.Haktan yoksunluk akli bakımdan yetersizlikten veya ağır bir suçtan ötürü          
hükümlülükten kaynaklanmalıdır. 
IV. Ayrıca, siyasal haklardan yoksunluk ve akli bakımdan yetersizliğin tespiti bir          

mahkeme kararına dayanmalıdır. 
 

Görüldüğü üzere Avrupa Konseyi, oy kullanma hakkına yönelik sınırlamaların kapsamını son           
derece dar tutmuştur. Olayımızda, müvekkilimiz Paşalı’nın oy kullanma hakkından mahrum          
bırakılmasının kanuni bir dayanağının olmadığı, Anayasa m. 13 ihlali bağlamında açıkça           
gösterilmiştir. Yine bu sınırlamanın orantılı olmadığı yukarıda açıklanmıştır. Bunların yanı          
sıra, Paşalı’nın hükümlü veya akli dengesinin bozuk olmadığı ortadadır. Yine ilgili belgede            
aranan mahkeme kararına dayanma şartına da saygı gösterilmemiştir. Yalnızca bu belgeye           
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dayanılarak oy kullanma hakkının ancak mahkeme kararıyla sınırlandırılabileceği yönünde         
bir zorunluluk olmadığı öne sürülebilir. Ancak olayımızdaki gibi tamamıyla fiili bir durumdan            
ve devletin keyfi davranışlarından kaynaklanan bir sınırlamanın, hukukun üstünlüğünün her          
durumda gözetilmesi zorunluluğu da düşünülürse mahkeme kararına dayanması, söz konusu          
sınırlamanın hukuka uygunluğu değerlendirilirken göz ardı edilmemesi gereken bir ölçüt          
olmaktadır (Ayrıca bkz: Hirst/Birleşik Krallık (no.2), § 71).  
  
Bunlara ek ve son olarak, AİHM içtihadı bağlamında bir hususa dikkat çekilmelidir. AİHM,             
Hirst/Birleşik Krallık kararında oy kullanma hakkı bakımından öngörülen genel, doğrudan ve           
ayrım gözetmeyen bir sınırlamanın devletlerin bu konudaki takdir yetkisinin sınırlarını aşarak           
1 No.lu Protokolün 3. maddesini ihlal ettiğini ifade etmiş (Hirst/Birleşik Krallık (no.2), § 82)              
ve aynı kriteri Scoppola/İtalya kararında da uygulamıştır (Scoppola/İtalya (no.3), § 86).           
Olayımızdaki sınırlamanın, söz konusu davalardan farklı olarak genel, otomatik ve doğrudan           
uygulanan yasal bir düzenlemeden kaynaklanmadığı doğrudur. Fakat, Paşalı’nın ve onunla          
aynı durumdaki diğer kadınların, yalnızca sığınma evinde kalıyor olmaları nedeniyle ayrım           
gözetilmeksizin, doğrudan ve genel olarak oy kullanma haklarından mahrum bırakıldıkları bir           
gerçektir. Üstelik somut durumda bu nitelikteki sınırlama, yasal bir dayanaktan yoksun olup            
fiili bir duruma dayandığından devletin keyfiyeti ve takdir yetkisinin aşılması daha da            
belirginleşmektedir. Dolayısıyla burada açıkça, 1 No.lu Protokolün 3. maddesine uymayan bir           
sınırlama söz konusudur. 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle, müvekkilimizin Anayasa m. 67 ve AİHS 1 No.lu Protokol            
m. 3 ile güvence altına alınmış olan oy kullanma hakkı ihlal edilmiştir.  

2. Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik İlkesi İhlali 
  
Anayasa m. 10’da düzenlenen eşitlik ilkesi ve AİHS m. 14’te düzenlenen ayrımcılık yasağı;             
müvekkilimize uygulanan farklı muamele ile serbest seçim hakkının kısıtlanmasının somut,          
nesnel ve müdahaleyi haklı gösterecek gerekçelere dayanmaması sebebiyle ihlal edilmiştir. 
 
İnsan hak ve özgürlüklerinden yararlanılması açısından temel bir ilke olan eşitlik ilkesi,            
uluslararası hukukun en üstünde yer alan temel bir hukuk normudur ve bu ilke somut bir ölçü                
norm olarak ayrımcılık yasağını da içerir (Tuğba Arslan, B. No. 2014/256, 25/6/2014, §             
107-108). Ayrıca Anayasa Mahkemesi (“AYM”) ayrımcılık yasağının potansiyel kapsamını         
sınırlandırmamış, Anayasa m. 10'da sayılan ayrımcılık temellerinin tahdidi olarak         
sayılmadığını belirtmiştir (Tuğba Arslan, § 109). Ayrımcılığın kendisi ise "nesnel ve makul            
bir gerekçe olmaksızın, konuyla ilgili olarak benzer durumda olan kişilere farklı muamele            
edilmesi" ve "önemli ölçüde farklı durumlardaki kişilere nesnel ve makul bir gerekçe            
olmaksızın farklı muamele edilmemesi" olarak tanımlanmıştır (Thlimmenos/Yunanistan, B.        
No. 34369/97, 06/04/2000, § 44-49).  
 
Ayrımcılık yasağı ilkesi, din, siyasi görüş, cinsel ve cinsiyet kimliği gibi bir bireyin kişiliğinin              
unsurları olan ve kişisel tercihler temeline dayanarak veya cinsiyet, ırk, engellilik ve yaş gibi              
hiçbir şekilde tercih yapılamayacak kişisel özellikler temeline dayanarak fırsatlar sunulmasını          
ya da fırsatlardan mahrumiyetin reddini içerir (Tuğba Arslan, § 114). Ayrıca AİHM serbest             
seçim hakkı kapsamında ayrımcılık yasağının önemini vurgular nitelikte kararlar vermiştir.          
Mahkeme iki kararında taraf devletlerin tüm vatandaşlarının serbest seçim haklarını          
kullanmaları esnasında eşitlik ilkesinin ciddi önem arz ettiğini ve belirli grupların bu haktan             
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mahrum bırakılmalarının eşitlik ilkesi ile bağdaşmayacağını belirtmiştir (Mathieu Mohin ve          
Clerfayt/Belçika, § 54; Aziz/Kıbrıs, § 28). 
 
Olayımızda müvekkilimiz kendi tercihlerinden bağımsız olarak, uğradığı şiddet sonucu         
sığınma evinde yaşamak zorunda kaldığından toplum içinde farklı bir statüde bulunmaktadır.           
Paşalı, bu statüsünün doğurduğu sonuçlara dayanılarak oy kullanma hakkından mahrum          
bırakılmış ve yukarıda (b) başlığı altında da açıklandığı üzere ikincil bir mağduriyete            
uğratılmıştır. Tüm bu muameleler, son kertede Paşalı’nın oy kullanma hakkı bağlamında           
ayrımcılığa uğramasına yol açmıştır.  
 
Müvekkilimiz Nahide Paşalı’nın 6284 sayılı yasa çerçevesinde sığınma evinde kalıyor olması           
itibariyle Konukevleri Yönetmeliğinin 17. maddesinin 3. fıkrası gereğince adresinin gizli          
tutulması gerekmekte ve bu nedenle Paşalı, 298 sayılı kanunun 34. maddesince kütüğe            
kaydedilmesi gereken kişilerden farklı bir hukuki konumda bulunmaktadır. Ayrımcılık         
yasağının önemli ölçüde farklı durumdaki kişilere farklı muamele edilmesini gerektirdiği göz           
önüne alınırsa, sığınma evinde kalan kişiler için farklı bir oy kullanma usulü öngörülmesi             
yönünde bir pozitif yükümlülük var olup, bu yükümlülük yerine getirilmemiştir. Eşitlik ilkesi            
gereğince farklı durumda olanlara nesnel ve makul gerekçeler olmaksızın aynı şekilde           
muamele edilmesi ayrımcılık yasağı ihlali oluşturacağından (Thlimmenos/Yunanistan, § 44),         
müvekkilimizin oy kullanamaması ayrımcılık yasağı ihlali kapsamındadır.  
 
Ayrıca söz konusu müdahale meşru amaç, makul orantılılık ve demokratik bir toplumda            
zorunluluk hali oluşturma kriterleri açısından değerlendirilmelidir (Tuğba Arslan, § 119-120;          
Aziz/Kıbrıs , § 34). Şöyle ki; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı tarafından yapılan açıklamada             
sığınma evlerindeki kadınların sandığa kaydedilmeleri halinde güvenliklerinin       
sağlanamayacağı ve bundan ötürü sandığa kaydedilemeyip oy kullanamayacakları ifade         
edilmiştir. Bakan tarafından öne sürülen gerekçede; izlenen yol ile ulaşılan sonuç arasında            
makul orantılılık olmayıp, yine bu gerekçe demokratik bir toplumda zorunluluk hali           
oluşturmamaktadır. Bundan ötürü müvekkilimizin seçme hakkına yapılan müdahale meşru         
değildir ve eşitlik ilkesini ihlal eder niteliktedir. 
 
Makul orantılılık ve demokratik bir toplumda zorunluluk hali oluşturma kriterleri,          
uygulamadaki farklı muameleye ilişkin kullanılan araçla ulaşılan sonuç arasında ölçülülük          
olmasını ve bu muamelenin toplum nezdinde kaçınılamaz olmasını, bir zaruret teşkil etmesini            
ifade eder. Olayımızda ise sığınma evlerinde kalan kadınların güvenliklerinin sağlanması          
amacıyla seçme hakkının kullanılmasının sağlanmaması bir zaruret hali oluşturmamaktadır ve          
orantılı değildir. Nitekim devletin, sığınma evinde kalan kişilerin sığınma evlerinin bağlı           
bulunduğu belediyelerin danışma merkezlerinin veya idari makamların adreslerinin oturma         
yeri olarak gösterilmesi, elektronik yolla oy kullanma imkanı sağlaması, erken oy kullanma            
imkanı sağlaması ve/veya benzeri yollarla yükümlülüklerini yerine getirebilmesi imkanı         
mevcuttur. Kaldı ki sığınma evlerinde kalan kadınların oy kullanabilmelerine yönelik benzer           
örnekler yurt dışındaki uygulamalarda da görülmektedir. Örneğin Amerika Birleşik         
Devletlerindeki uygulamaya göre kamuya ait sığınma evleri veya bakım evlerinde bulunan           
şiddete maruz kalmış kadınlar, burada kaldıklarına dair kanıt göstermek, seçim öncesinde           
veya seçim günü vekil aracılığıyla oy pusulasını iletmek yoluyla oy kullanabilmektedirler           
(http://www.sos.state.mn.us/elections-voting/register-to-vote/im-in-a-residential-facility/; 
Minnesota Statutes , 201.061, subd. 3, para. c). Türkiye’de ise devlet, mevcut seçeneklere            
karşın hareketsiz kalarak sığınma evlerindeki kadınların farklılıklarını gözetmeden onları         
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diğer vatandaşlarla aynı muameleye tabi tutmuş ve uyguladığı ayrımcılık sonucu bu           
kadınların oy kullanabilmelerine fiilen engel olmuştur.  
 
Sonuç olarak olayımızda devletin, müvekkilimizin oy kullanma hakkına yönelik pozitif          
yükümlülüklerini ihmal etmesi meşru amaç, makul orantılılık ve demokratik bir toplumda           
zorunluluk oluşturma kriterlerini sağlamadığından Anayasa m. 10’da düzenlenen kanun         
önünde eşitlik ilkesi ve AİHS m. 14’te düzenlenen ayrımcılık yasağı ihlal edilmiştir. 
 
3. Etkili Başvuru Hakkı İhlali 

 
Müvekkilimiz Nahide Paşalı’nın seçme hakkına ilişkin savunulabilir iddiasını öne         
sürebileceği herhangi bir mercinin mevzuatta öngörülmemesi, dolayısıyla başvurulabilecek        
idari veya yargısal ulusal makamların mevcut olmaması sebebiyle Anayasa m. 40 ve AİHS m.              
13’te koruma altına alınan etkili başvuru hakkı ihlal edilmiştir. 

 
Etkili başvuru hakkı; bireysel başvuru kapsamında olan bir hakka ilişkin savunulabilir bir            
iddianın kendisi veya oluşan zararın telafisi için, kişiye bir ulusal makama başvurma imkanı             
sağlanmasını ifade eder (Adnan Tınarlıoğlu, B. No. 2013/2156, 22/1/2015, § 31,32).           
Öngörülen bu başvuru yolu hem pratikte hem de teoride etkili ve mümkün olmalıdır             
(Aksoy/Türkiye, B. No. 21987/93, 18/11/1996, § 95). 
 
Olayımızda kadın hakları örgütleri; 17 Ocak 2017 tarihinde yapılacak olan genel seçimler için             
önceki genel seçimlerde olduğu gibi sığınma evinde kalan kadınların oy kullanma           
haklarından mahrum kalmamalarını sağlamak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmuştur.        
YSK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve TBMM’ye yapılan bilgi edinme           
başvurularından ve milletvekilleri aracılığıyla verilen kanun tasarısı ve soru önergelerinden          
oluşan bu girişimler, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri           
Hakkında Kanun’un (“6216 sayılı yasa”) 45. maddesinde sayılan başvuru yollarından          
değildir. Dolayısıyla olayımızda müvekkilimizin bireysel olarak, serbest seçim hakkının ihlal          
edildiğine ilişkin iddiasını ileri sürebileceği herhangi bir olağan başvuru yolu mevzuatta           
halihazırda öngörülmemiştir. Söz konusu girişimler müvekkilimizin başvurması gereken        
kanun yollarından olmayıp, olağanın dışında hak arama faaliyetlerinden ibarettir ve sivil           
toplum hareketleri çerçevesindedir. Müvekkilimizin 6216 sayılı yasanın 47. maddesi         
kapsamında bu yollara başvurma zorunluluğu yoktur. 
 
Bu husus, müvekkilimizin bireysel başvurusunun gerekli maddi şartları taşıdığını göstermesi          
bakımından da önemlidir. Nitekim, mevcut koşullarda müvekkilimizin hakkı pozitif bir          
düzenlemeye dayanılarak ihlal edilip de bu bağlamda ona herhangi bir hukuksal çare tanınmış             
değildir, çünkü davanın düğümlendiği nokta zaten devletin konuya ilişkin gerekli          
düzenlemeleri yapmaktan kaçınmasıdır. Dolayısıyla olayda müvekkilimizin ancak bu        
düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çekmek için çeşitli girişimlerde bulunması        
düşünülebilirdi ki Paşalı yukarıda da belirtildiği üzere kadın örgütleri aracılığıyla mümkün           
olan tüm girişimlerde bulunmuştur. Bu demektir ki, müvekkilimize etkili bir başvuru yolu            
tanınmadığından, kendisinin başvuru yollarını tüketmediğinden bahisle başvurunun gerekli        
maddi şartları taşımadığı söylenemeyecektir. Keza AİHM’in Söyler/Türkiye kararında da,         
serbest seçim hakkı ihlaline ilişkin herhangi bir olağan başvuru yolu olmadığından doğrudan            
AİHM’ye gidilmiş ve AİHM başvuruyu kabul edilemez bulmamıştır (Söyler/Türkiye, § 23).           
Olayda başvurucu dönemin YSK başkanına ihlal iddiasına ilişkin mektup yazmaktan başka           
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bir şey yapmamıştır (Söyler/Türkiye, §§ 7-9). Mahkeme ise başvurunun kabul edilebilirlik           
kriterlerini haiz olduğunu belirtmiş ve ihlal iddiasını esastan incelemiştir (Söyler/Türkiye, §           
23). 
 
Ayrıca Avrupa Konseyi, Hukuk Yoluyla Demokrasi, Venedik Komisyonunun yukarıda (c/ii)          
başlığı altında bahsi geçen “Seçim İşleri İçin İyi Uygulama Kodu” adlı düzenlemede seçim             
hakkının kullanılmasına ilişkin usuli güvenceler öngörülmüştür (Venedik, 18-19 Ekim 2002,          
Strazburg, 09/09/2010; CDL-AD(2002)023rev; Karar No: 190/2002). Bu düzenlemeye göre;         
seçim mevzuatına ve özellikle serbest seçim hakkının kullanılmasına ilişkin konularda bir           
yargısal itiraz mekanizması bulunmalıdır, bu itiraz süreci yargısal bir yapıya sahip olmalıdır.            
Bu ilke ışığında her seçmene bu bağlamda itiraz hakkı mutlaka tanınmalıdır (Seçim İşleri İçin              
İyi Uygulama Kodu, § 92 ve § 99). Görüleceği üzere serbest seçim hakkının kapsamına ve               
sağlanmasına ilişkin kılavuz ilkeleri belirleyen Venedik Komisyonu raporu anlamında,         
müvekkilimizin ihlal iddiasına karşın başvurabileceği herhangi bir merci bulunmadığından         
etkili başvuru hakkı ihlali gerçekleşmiştir.  
 
Sonuç olarak müvekkilimiz serbest seçim hakkı ihlaline ilişkin iddiasını Anayasa m. 40 ve             
AİHS m. 13 anlamında etkili idari veya yargısal mercilerin önüne getiremediğinden ve ayrıca             
6216 sayılı yasa kapsamında serbest seçim hakkı ihlaline ilişkin idari veya yargısal bir             
başvuru yolu mevzuatta öngörülmediğinden; müvekkilimizin etkili başvuru hakkı ihlal         
edilmiştir. 
 
C. Başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği iddiasının           
açıklanması: 
 

I. Müvekkilimiz Nahide Paşalı’nın temel anayasal haklarından olan serbest seçim hakkı          
ve bu hak dahilindeki oy kullanma hakkı, yukarıda gerekçeleriyle detaylı şekilde           
açıklandığı üzere, kamu gücünün ihmali sonucu ihlal edilmiştir.  

II. İhmalin sürmesi sonucunda Paşalı, 17 Ocak 2017 seçimlerinde oy kullanamamıştır.          
Dolayısıyla başvuru anında süregelen güncel bir hakkın ihlali söz konusudur.  

III. Son olarak, ihlal doğrudandır. Başvuruya konu ihmal nedeniyle başka herhangi bir           
işlem veya karara gerek kalmaksınız müvekkilimizin oy kullanma hakkı doğrudan          
ihlal edilmiştir. 

 
III. BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER 
 
A. Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar: 
 
Müvekkilimizin olayda mevzu bahis hak ihlaline karşı gidebileceği bir başvuru yolu olmadığı            
yukarıda etkili başvuru hakkı ihlali kapsamında anlatılmıştır. Buna karşın Paşalı, oy kullanma            
hakkından mahrum bırakılması hususunda kendisine yardımcı olması amacıyla kadın         
örgütleriyle iletişime geçerek çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Ancak bu girişimler 6216          
sayılı yasanın 45. maddesi kapsamında olağan başvuru yolları olmadıklarından ve kanunla           
öngörülmediklerinden bir önem arz etmemektedir, dolayısıyla son tahlilde tüketilmesi         
gereken bir olağan başvuru yolu bulunmamaktadır. 
 
B. Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği          
tarih: 17/01/2017 
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IV. DİĞER BİLGİLER  
 

A. Başvurucunun Anayasa Mahkemesi önünde devam eden bir başka başvurusu         
varsa numarası:  

 
B. Başvurucunun kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebi ve bunun          

gerekçesi: 
 

V. SONUÇ TALEPLERİ 
 
Açıklanan gerekçelerle, 
 

I. Müvekkilimiz, sığınma evlerinde kalan kadınların oy kullanmasına yönelik bir         
düzenleme yapılması yönündeki pozitif yükümlülüğün devlet tarafından yerine        
getirilmemesi nedeniyle 17 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşmiş olan genel seçimlerde          
oy kullanamadığından müvekkilimizin Ay. m. 67 ve Türkiye’nin tarafı olduğu AİHS 1            
No.’lu Protokol’ün 3. maddesinde düzenlemiş olan serbest seçim hakının ihlal          
edildiğine,  

II. Müvekkilimizin içinde bulunduğu farklı duruma karşın kendisine uygulanması        
gereken muamelenin uygulanmamış olmasının bir sonucu olarak genel seçimlerde oy          
kullanamadığından Ay. m. 10’da düzenlenen eşitlik ilkesinin ve AİHS m. 14’te           
düzenlenen ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine, 

III. Müvekkilimizin serbest seçim hakkına ilişkin savunulabilir iddiasını öne sürebileceği         
idari veya yargısal ulusal makamlar mevcut olmadığından ve mevzuatta da          
müvekkilimizin başvurabileceği herhangi bir merci öngörülmediğinden Ay. m. 40 ve          
AİHS m. 13’te düzenlenen etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine, 

IV. Söz konusu ihlallerin tespitine ve 6216 sayılı kanunun 50. maddesi uyarınca ihlalin ve             
sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerekenlerin yapılmasına, 

V. İşbu başvurunun yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin yasal faiziyle beraber          
başvurucuya ödenmesine,  

 
HÜKMEDİLMESİNİ SAYGIYLA ARZ VE TALEP EDERİZ. 

 
 

 
Avukatlar 
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