
2019 Yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Önünde 
Türkiye  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2019 yılı istatistiklerini AİHM Başkanı Linos-Alexandre 
Sicilianos’un katılımıyla gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile açıkladı. 1 

 
Genel istatistik 

AİHM, 2019 yılı içerisinde toplam 884 karar yayımladı. 2019 yılında Mahkeme’ye 44.500 
başvuru yapıldı. 38,480 başvuru kabul edilemez bulundu ya da kayıttan düşürüldü. Mahkeme 
önünde ön incelemesi yapılan başvuruların %64’ü İç Tüzük 47’ye uyulmadığı için atıldı. 
6.642’si ilgili Hükümet’e bildirildi. Geçen sene 2.783 başvuru hakkında karar verilirken, bu 
sene %20 oranında bir düşüşle 2.187 karar verildi. Bu kararlarda başvurular birleştirildiği için 
aslında 884 karar verilmiş oldu. AİHM’ye bu yıl İç Tüzük madde 39 uyarınca 1.570 geçici 
tedbir talepli başvuru yapıldı. Mahkeme, bu başvurulardan 145’i hakkında geçici tedbir kararı 
verdi. 

Mahkeme, 30 Mayıs 2017 tarihinde yayımladığı açıklama ile 22 Mayıs 2017 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere 2009 yılından bu yana uyguladığı ‘öncelik’ politikasını 
değiştirdiğini duyurmuştu. Mahkeme’nin en önemli gördüğü ilk üç kategoriye giren 
başvurulara öncelik verilmesini amaçlayan değişiklik sonucu, 31 Aralık 2019 itibarıyla 
Mahkeme önünde öncelikli olarak incelenmeyi bekleyen başvuru sayısı, bu yıl 24.424’e çıktı. 
Bunun nedeni olarak Rusya’daki cezaevi koşulları ve Türkiye’deki hukuka aykırı tutuklama 
ile ilgili başvurular gösteriliyor. 2019 yılında öncelikli incelenmek üzere seçilen 2.871 
başvuru Hükümet’e bildirilirken, 2019 yılında bu sayı 3.138’e yükseldi.  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni en çok ihlal eden ülkeler sıralamasında AİHS’nin en az 
bir maddesinin ihlal edildiği 186 karar ile Rusya birinci sırada. Rusya’yı 109 ihlal kararı ile 
Ukrayna, 97 ihlal kararı ile Türkiye ve 56 ihlal kararıyla Romanya takip ediyor. Mahkeme 
önünde bekleyen davaların %25.2’si  (15050) Rusya’ya, %15.5’i (9250) Türkiye’ye, %14.8’i 
(8850) Ukrayna’ya, %13.2’si (7900) Romanya’ya ve %5.1’i (3050) İtalya’ya ait. 

                                                           
1 2019 yılında yayımlanan istatistikler: https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2019_ENG.pdf 
Mahkeme tarafından hazırlanan 2019 yılına ait yıllık rapor: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2019_ENG.pdf 

https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2019_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2019_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2019_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2019_ENG.pdf


 

 

2019 İstatistikleri ve Türkiye 

2019 sonu itibarıyla AİHM önünde Türkiye’ye karşı yapılmış toplam başvuru sayısı 
9.257’dir. Türkiye, 2017 ve 2018 yıllarından sonra, 2019 yılında da 35 ihlal kararıyla ifade 
özgürlüğünü Avrupa Konseyi üyesi ülkeler içerisinde en fazla ihlal eden ülke oldu. [2016 yılı 
içerisinde verilen 37 ifade özgürlüğü ihlali kararının 7’si Türkiye’den. 2015 yılı içerisinde 
verilen 28 ifade özgürlüğü ihlali kararının 10’u Türkiye’dendi.] Türkiye ayrıca, 1959-2019 
yılları arasında hakkında verilen 3.645 karar ile AİHM’nin en çok karar verdiği ülke. 3.225 
ihlal kararıyla, AİHS’yi en fazla ihlal eden ülke. 932 adil yargılanma, 356 ifade özgürlüğü, 97 
toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ihlaliyle bu maddeleri en çok ihlal eden Avrupa Konseyi 
üyesi devlet de yine Türkiye.  



 

Türkiye’ye karşı 2019 yılında verilen ve AİHS’nin en az bir maddesinin ihlal edildiği 97 
kararda ihlal edilen maddeler: 



 

 

2. madde – yaşam hakkı: 5 ihlal 

2. madde – yaşam hakkı bağlamında etkin soruşturma yükümlülüğü: 2 ihlal 

3. madde – insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağı: 12 ihlal (işkence yasağından ihlal 
yok) 

3. madde – işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağı bağlamında etkin soruşturma 
yükümlülüğü: 4 ihlal 

5. madde – özgürlük ve güvenlik hakkı: 16 ihlal 

6. madde – adil yargılanma hakkı: 13 ihlal 

6. madde – makul sürede yargılanma hakkı: 4 ihlal 

7. madde – kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi: 1 ihlal 



8. madde – özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı: 11 ihlal 

9. madde – din ve vicdan özgürlüğü: ihlal yok 

10. madde – ifade özgürlüğü: 35 ihlal 

11. madde – toplantı ve örgütlenme özgürlüğü: 2 ihlal 

13. madde – etkili başvuru yolu: 2 ihlal 

14. madde – ayrımcılık yasağı: ihlal yok 

Ek 1 no.lu Protokol madde 1 – mülkiyet hakkı: 14 ihlal 

Ek 1 no.lu Protokol madde 2 – eğitim hakkı: 1 ihlal 

AİHM kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen organ olan Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi, kararlarının uygulanması hakkında 2019 yılı raporunu 1 Nisan 2020 
tarihinde yayımlamıştır. 2  Bu yıl on üçüncüsü yayımlanan rapora göre, 2019 yılı içerisinde 
uygulanmayı bekleyen 240 kararla Rusya birinci, 184 kararla Türkiye ikinci, 111 kararla 
Ukrayna üçüncü sıradadır. Nitelikli izleme altındaki davaların %19’u Rusya’ya, %17’si 
Ukrayna’ya ve %11’i Türkiye’ye karşıdır.  

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde taraf devletler tarafından uygulanmayı bekleyen 
davaların %17’sini güvenlik güçlerinin eylemlerinden kaynaklanan ihlaller, %10’unu haksız 
gözaltı ve tutuklama kararları, %9’unu yaşam hakkı ve işkence yasağı ihlalleri, %8’ini 
cezaevi koşulları, %8’ini makul sürede sonuçlanmayan yargılamalar, %7’sini yerel mahkeme 
kararlarının geç uygulanması ya da hiç uygulanmaması oluşturuyor. 

Rapora göre Rusya, 2019 yılında 28.547,005 Euro’luk tazminat ile en çok tazminat ödeyen 
ülke. Türkiye ise 2.170,693 Euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Toplam ödenen tazminat 
miktarı ise 77.244,322 Euro. 

 

Anayasa Mahkemesi  

Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunun açıldığı 23 Eylül 
2012 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçen süreyi kapsayan en güncel istatistikleri 
yayımladı. 3 Buna göre, Anayasa Mahkemesi’ne 2019 yılı içerisinde 42.971 bireysel başvuru 
yapılırken, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan toplam başvuru sayısı 254.636’ya çıktı. Anayasa 
Mahkemesi bu başvuruların 39.469’u 2019 yılı içerisinde olmak üzere, 211.801 tanesi 
hakkında kararını açıkladı. Halihazırda Anayasa Mahkemesi önünde derdest başvuru sayısı 
42.835’tir. Bu başvuruların %73.3’ünü (31.397’sini) 2019 yılında yapılan başvurular 
oluşturmaktadır. 

 

                                                           
2 https://rm.coe.int/annual-report-2019/16809e0fa4 
3 https://www.anayasa.gov.tr/tr/bireysel-basvuru/istatistikler/  

https://rm.coe.int/annual-report-2019/16809e0fa4
https://www.anayasa.gov.tr/tr/bireysel-basvuru/istatistikler/


 

Karara bağlanan 211.801 başvurunun %90’ı yani 189.627’si kabul edilemez bulunuş, 12.038 
tanesi ise idari ret gerekçesiyle reddedilmiştir. 596 başvuruda bir hakkın ihlal edilmediğine, 
8.369 başvuruda ise en az bir hakkın ihlal edildiğine karar verilmiştir. Bu ihlal kararlarının 
1.854’ü 2015 yılında, 1.315’i 2016 yılında, 1.083’ü 2017 yılında, 2.221’i 2018 yılında ve 
1.250’si 2019 yılında verilmiştir.  

 

 

 

 



İhlal kararlarının Anayasa’nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Ek Protokolleri’nin 
ortak kesişim kümesine giren hak ve özgürlüklere göre dağılımına bakıldığında ise adil 
yargılanma hakkı, 4.357 ihlal kararıyla ihlal kararlarının yarısını oluşturarak açık ara 
zirvededir. Adil yargılanma hakkı ihlallerinin %57’sini makul sürede yargılanma hakkı, 
%16’sını silahların eşitliği ilkesi, %11’ini gerekçeli karar hakkı, %10’unu hakkaniyete uygun 
yargılanma hakkı, %5’ini mahkemeye erişim hakkı ihlalleri oluşturmaktadır.  

Adil yargılanma hakkını 2.650 kararla mülkiyet hakkı, 570 kararla ifade özgürlüğü ve 224 
kararla özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı takip etmektedir. Kişi özgürlüğü ve 
güvenliği hakkı, ayrımcılık yasağı ve yaşam hakkı da en çok ihlal edilen diğer hak ve 
özgürlükler arasındadır.  

 


