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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(Mahkeme)

• İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin 
Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi - AİHS) 

Madde 19:
• Taraf devletlerin AİHS’e uymalarını sağlamak 

amacıyla,
• ‘Devamlı Görev Yapacak Mahkeme’



Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)
• Taraf devletler için hukuki bağlayıcılığı olan uluslararası 

sözleşmedir.
• Türkiye 4 Kasım 1950 tarihinde Sözleşmeyi imzalamıştır. (Anayasa 

Madde 90)

• Yaşam hakkı; işkence yasağı; kölelik yasağı; özgürlük ve güvelik 
hakkı; adil yargılanma hakkı; özel hayat ve aile hayatı; düşünce, 
vicdan ve din özgürlüğü; ifade özgürlüğü; dernek kurma ve toplantı 
özgürlüğü; evlenme hakkı; etkili başvuru hakkı; ayrımcılık yasağı

• 16 Ek protokol: mülkiyet, eğitim, toplu sınır dışı yasağı, ölüm 
cezasının kaldırılması…

• Madde 19: Mahkemenin kurulması
• Madde 34: Bireysel başvuru hakkı
• Madde 46:  Mahkeme kararlarının bağlayıcılığı, taraf devletlerin 

kararlara uyma yükümlülüğü



Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)

•Taraf devletlerin yetki alanı içerisinde bulunan (ve/veya ilgili 
ülke yetkilileri tarafından uygulanan tedbirlerden etkilenen) 
herkes için! (Madde 1)

• Irk, renk, dil, sosyal köken, azınlığa mensubiyet ayrımı yapmaz. 
(Madde 14) (Siyasi katılıma dair istisna – Madde 16) 

• Sığınmacı ve mültecileri veya diğer üçüncü ülke vatandaşlarını da 
kapsar.

• İhlal iddiası ile Mahkemeye bireysel başvuru yolu açıktır.

• Uluslararası koruma/ilticaya ilişkin maddeler.



AİHS – Uluslararası Korumaya Dair 
Başlıca Maddeler

 

Doğrudan uluslararası koruma/sığınma hakkını içeren madde bulunmamaktadır. 
İlgili Maddeler:  2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 34.



Türkiye ve AİHM - İltica

1. A. ve K. v. Türkiye 
2. F. et al. v. Türkiye
3. A.G. ve Diğerleri v. Türkiye
4. Jabari v. Türkiye
5. G.H.H. ve Diğerleri v. Türkiye
6. Mohammed Khadjawi v. Türkiye
7. M.T. ve Diğerleri v. Türkiye 
8. A.E. ve Diğerleri v. Türkiye
9. Affaire Müslim v. Türkiye
10. Mamatkulov ve Askarov v. Türkiye
11. D. ve Diğerleri v. Türkiye
12. Roza Taleghani ve Diğerleri v. 
Türkiye
13. Fraydun Ahmet Kordian v. Türkiye
14. Anvar Mohammadi v. Türkiye
15. N.M. v. Türkiye 

16. Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye
17. Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye 
Davası (no. 2)
18. Z.N.S. v. Türkiye
19. Charahili v. Türkiye  
20. Keshmiri v. Türkiye
21. Keshmiri v. Türkiye (No. 2)
22. Ranjbar ve Diğerleri v. Türkiye  
23. Tehrani ve Diğerleri v. Türkiye
24. M.B. ve Diğerleri v. Türkiye
25. D.B. v. Türkiye
26. Dbouba v. Türkiye
27. Alipour ve Hosseinzadgan v. Türkiye
28. Ahmadpour v. Türkiye
29. Moghaddas v. Türkiye
30. Asalya v. Türkiye



AİHM İçtihadı - Madde 3

İşkence Yasağı:  “Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da 
aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz.”

• Geri gönderme yasağı ve topraklara/korumaya erişim.

• AİHS altında topraklara erişime ve geri göndermemeye ilişkin açık 
hüküm bulunmamaktadır.

• Taraf devletler edimlerinin öngörülebilir tüm sonuçlarından 
mesuldür. Hem pozitif hem de negatif yükümlülük.



AİHM İçtihadı - Madde 3
• Mahkeme’nin Madde 3 yorumu:

• Devletin yetki alanı içerisinde Madde 3’e aykırı muamelede 
bulunmaması (Kabul koşulları),

ve
• Madde 3’e aykırı muameleye uğrama riski bulunan yere 

gönderilmeme.

• 1989 Soering/BK Kararı ile başlamıştır (Suçluların iadesi):
“Kabul ülkesi Sözleşmeye taraf olsun olmasın, bir kişinin kötü 

muameleye uğrama konusunda gerçek bir risk altında 
bulunduğu ülkeye iade edilmesi 3. Maddeye aykırıdır ve bu 
durum kişinin eyleminin niteliğinden bağımsızdır.”

• 1996 Chahal/BK: Ulusal güvenlik gerekçesiyle sınırdışı, Sih, 
Hindistan güvencesi yeterli değil, sınırdışı ihlal anlamına gelir.



AİHM İçtihadı - Madde 3
i) Topraklara erişim ve geri göndermeme ilkesi:
• Ramzy/Hollanda: Madde 3 altında yorumlanan mutlak geri gönderme 

yasağına itiraz edilmiştir.  Suç oluşturan faaliyetler. Mahkeme 3. Maddede 
düzenlenen yasağın mutlak ve sınırlama kabul etmez nitelikte olduğunu 
tekrar tekrar belirtmiştir.

• Salah Sheekh / Hollanda:  Ülkelerin topraklarıyla ilgili olarak giriş, çıkış ve 
kalışı kontrol etme hakkı. Ancak, genel ilke: Madde 3 demokratik toplumların 
temel değerlerinden birini yansıtır ve işkence ve kötü muameleyi, kişinin 
eylemlerinden bağımsız olarak, yasaklar. Bu şekilde muameleye uğrama 
riski bulunan bir ülkeye sınırdışı mümkün değildir. 

• Hirsi Jamaa ve Diğerleri/İtalya: Uluslararası sularda bulunan İtalyan 
gemisindeki  başvuru sahipleri İtalya’nın yetki alanında ve sorumluluğu 
altındadır.  Libya’ya sınırdışı ve menşe ülkeye geri gönderilme riski ayrı ayrı 
Madde 3’ün ihlali, toplu sınırdışı olarak Protokol 4’ün 4. Maddesi ihlali, etkin 
çareye erişimle ilgili olarak Madde 13 ihlali.



AİHM İçtihadı - Madde 3
i) Topraklara erişim ve geri göndermeme ilkesi:
• M.S.S/Belçika ve Yunanistan: Belçikalı yetkililer, Yunanistan’da 

sığınmacıların  aşağılayıcı muamale görme riski altında olduklarına yönelik 
delillere rağmen Yunanistan’a gerçekleştirdikleri nakil nedeniyle madde 3 
kapsamında sorumlu bulunmuştur

• Sufi ve Elmi/BK: Somali-Mogadişu’daki ayrım gözetmeyen şiddetin, orada 
bulunan tüm sivillerin hayatına ve şahsına gerçek bir risk oluşturacak seviye 
ve yoğunlukta olduğu. Risk değerlendirilirken, başvuru sahibinin içinde 
bulunduğu koşullar göz önünde bulundurularak şüphenin başvuru sahibi 
lehine değerlendirilmesi. 

• NA. / Birleşik Krallık: Riskin mahiyeti değerlendirilirken ülkedeki genel durum 
ve başvuru sahibinin kişisel koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerekliliği.

• Sağlık veya kıt kaynaklar, istisnai koşullarda: D/BK, HIV pozitif, Madde 3 
koruması.



AİHM İçtihadı - Madde 3

ii) Sığınmacıların kabul ve idari gözetim koşulları
Tehrani ve Diğerleri / Türkiye: her  barınma merkezindeki koşullar aşırı 
kalabalık, düzensizlik, yetersiz hijyen ve elverişsiz yaşam koşulları vb. 
açısından ayrı ayrı değerlendirilmiş, Kırklareli ve Didim Barınma Merkezleri 
yönünden madde 3 ihlal edilmemiş ama Tunca Barınma Merkezi yönünden 
madde 3 ihlal edilmiştir.

Asalya /  Türkiye:  Kumkapı Merkezi’nde engelliler için gerekli koşulların 
bulunmaması.

M.S.S. / Belçika ve Yunanistan: başvuru sahibinin Yunanistan’daki yaşam 
ve idari gözetim koşulları 3. maddenin ihlalidir.



AİHM İçtihadı - Madde 5
Özgürlük ve güvenlik hakkı

1. Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. Aşağıda belirtilen haller dışında ve yasanın öngördüğü 
usule uygun olmadan hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz:

a) Kişinin, yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş mahkumiyet kararı sonrasında yasaya uygun olarak 
tutulması;
b) Kişinin, bir mahkeme tarafından yasaya uygun olarak verilen bir karara uymaması sebebiyle veya 
yasanın öngördüğü bir yükümlülüğün uygulanmasını sağlamak amacıyla yasaya uygun olarak 
yakalanması veya tutulması;
c) Kişinin bir suç işlediğinden şüphelenmek için inandırıcı sebeplerin bulunduğu veya suç işlemesine ya 
da suçu işledikten sonra kaçmasına engel olma zorunluluğu kanaatini doğuran makul gerekçelerin varlığı 
halinde, yetkili adli merci önüne çıkarılmak üzere yakalanması ve tutulması;
d) Bir küçüğün gözetim altında eğitimi için usulüne uygun olarak verilmiş bir karar gereği tutulması veya 
yetkili merci önüne çıkarılmak üzere yasaya uygun olarak tutulması;
e) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla, hastalığı yayabilecek kişlerin, akıl hastalarının, 
alkol veya uyuşturucu madde bağımlılarının veya serserilerin yasaya uygun olarak tutulması;
f) Kişinin, usulüne aykırı surette ülke topraklarına girmekten alıkonması veya kendisi hakkında 
sınır dışı etme ya da iade işleminin yürütülmekte olması nedeniyle yasaya uygun olarak 
yakalanması veya tutulması;

2. Yakalanan her kişiye, yakalanma nedenlerinin ve kendisine yöneltilen her türlü suçlamanın en kısa sürede 
ve anladığı bir dilde bildirilmesi zorunludur.

3. İşbu maddenin 1.c fıkrasında öngörülen koşullar uyarınca yakalanan veya tutulan herkesin derhal bir yargıç 
veya yasayla adli görev yapmaya yetkili kılınmış sair bir kamu görevlisinin önüne çıkarılması zorunlu olup, 
bu kişi makul bir süre içinde yargılanma ya da yargılama süresince serbest bırakılma hakkına sahiptir. 
Salıverilme, ilgilinin duruşmada hazır bulunmasını sağlayacak bir teminat şartına bağlanabilir.

4. Yakalama veya tutulma yoluyla özgürlüğünden yoksun kılınan herkes, tutulma işleminin yasaya uygunluğu 
hakkında kısa bir süre içinde karar verilmesi ve, eğer tutulma yasaya aykırı ise, serbest bırakılması için bir 
mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

5. Bu madde hükümlerine aykırı bir yakalama veya tutma işleminin mağduru olan herkes tazminat hakkına 
sahiptir.



AİHM İçtihadı - Madde 5
• Madde 5 altında özgürlük hakkının kısıtlanabilmesine ilişkin AİHM 

tarafından aranan koşullar:

– Göç ve iltica bağlamında iki durumda mümkün:
“usulüne aykırı surette ülke topraklarına girmekten alıkonması veya kendisi 

hakkında sınır dışı etme ya da iade işleminin yürütülmekte olması 
nedeniyle yasaya uygun olarak”

Özgürlük ne zaman kısıtlanmış (mahrum bırakma) olur: 
Hareket özgürlüğünün kısıtlanmasından farklıdır. Farklı koşullara bir arada 

bakılır:  süre, koşullar, etki ve uygulama şekli. (Austin ve Diğerleri - BK). 
Çok kısa süreli gözetim de mahrum bırakma sayılabilir (Örn: Rantsev – 

Kıbrıs ve Rusya) Kapalı yerde tutulma, zorla tutulma, kişi üzerine 
etkileri. 

Havaalanı transit bölgelerinde tutulma: Kişilerin ülkeden çıkmak yoluyla 
gözetimi sonlandırabilecek olmaları özgürlüklerinden mahrum 
bırakılmadıkları anlamına gelmez. Madde 5(1)’in ihlalidir. (Amuur/Fransa 
1996; Riad ve İdiab/Belçika 2008; Nolan ve K/Rusya 2009) 



AİHM İçtihadı - Madde 5
• Amuur/Fransa:  4 Somali kardeş 1992 yılında Suriye üzerinden Fransa’ya 

gelmişlerdir. Pasaportlarının sahte olduğu gerekçesiyle 20 gün boyunca 
Paris Havaalanı’nın transit bölgesinde tutulmuşlardır. Mahkeme 

Yasayla öngörülmesi:
Gözetim/tutuklama, yani özgürlükten mahrum etme, ancak ulusal hukukun 
kişilerin ne zaman ve hangi koşullarda gözetim altına alınabileceği ile ilgili 
olarak koyduğu açık, erişilebilir ve öngörülebilir kurallar uyarınca 
gerçekleştirilebilir.  Bu kurallar hem prosedüre/işlemlere hem de esasa  dair 
olmalıdır, gözetim kararına yasal dayanak teşkil etmelidir.

Abdulazhon Isakov / Rusya: Gözetim veya uzatmaya ilişkin yasa ile konulmuş 
açık usul hükümleri bulunması gerekliliği.

Abdulkhakov / Rusya: Yasa ile gözetime dair konmuş kuralların Madde 5 ile 
uyumlu olup olmadığı; açık, anlaşılır ve uygulamada öngörülebilir olup olmadığı.



AİHM İçtihadı - Madde 5
Gereklilik/Orantı/Keyfi olmama:
• Gözetimin alternatifleri: Rusu / Avusturya: Gözetim ciddi bir tedbirdir. 

Diğer, daha insani, alternatifler değerlendirilip, son çare olarak gerekli 
olduğu görülmedikçe keyfi olacaktır.

•İyi niyet: Yonkeu/Litvanya  – Sınır birimlerinin, sığınma başvurusu yapılmış 
olmasına rağmen bundan haberleri bulunmadığını iddia ederek sınırdışı amaçlı 
gözetimi sürdürmeleri.

•Sınır dışı işleminin halen devam etmekte olması:  Singh/Çek Cum.  – 
Özellikle Hindistan Konsolosluğu pasaport vermeyi reddettikten sonra, ve sınır 
dışı işlemleri durma noktasına geldikten sonra gözetimin sürmüş olması Madde 
5’in ihlalidir.

•Sınır dışının gerçekleştirilebilir olması: Mikolenko/Estonya  – Sınır dışı 
işleminin gerçekleştirilemeyeceğinin belli olması ile gözetim için gerekçe 
ortadan kalkmıştır.

 



AİHM İçtihadı - Madde 5
Gözetimin süresi:
Auad/Bulgaristan   - Süre, gözetimin amacına ulaşılması için beklenebilecek 
makul süreden uzun olamaz.
Gözetimin üst süre sınırı yasa ile belirlenmiş olmalıdır.
Özel ihtiyaç sahiplerinin idari gözetimi
Popov/Fransa: 15 gün sürmüş olan gözetim boyunca aile ve çocuklar, gözetim 
merkezi içerisinde ailelere ayrılmış bir kısımda tutulmuşlardır. Fakat çocukların 
özel durumu göz önünde tutulmadığı gibi, gözetime alternatifler de 
değerlendirilmemiştir. Çocuklar açısından Madde 5(1) ihlali.
(Refakatsiz) Çocuklar, şiddet mağdurları, insan ticareti mağdurları
Usuli güvenceler
Nedenlerin öğrenilmesi hakkı: Dbouda / Türkiye & Saadi / Birleşik Krallık  – 
madde 5 (2)’nin ihlali
Nowak / Ukrayna: Başvuru sahibi gözetimin 4. gününe kadar ne sebeple 
gözetim altında bulunduğuna dair bilgilendirilmedi ve bilgilendirme anladığı 
dilde yapılmadı. Madde 5(2) ihlali. 
İdari gözetimin gözden geçirilmesi hakkı: Shakurov / Rusya & Abdolkhani ve 
Karimnia / Türkiye (I) – madde 5 (4)’ün ihlali



AİHM İçtihadı - Madde 8

Özel ve aile hayatına saygı hakkı
1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve 

haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.
2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının 

müdahalesi,  ancak müdahalenin yasayla öngörülmüş ve 
demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, 
ülkenin  ekonomik refahı, düzenin korunması, suç 
işlenmesinin  önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya 
başkalarının hak ve  özgürlüklerinin korunması için 
gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir.



AİHM İçtihadı - Madde 8
Kurić ve Diğerleri/Slovenya: madde 8’in ihlali – başvuru sahipleri 
hayatlarının önemli bir bölümünü Slovenya’da geçirmiş ve burada her 
insanın özel hayatını teşkil edecek kişisel, sosyal, kültürel, dilsel ve 
ekonomik ilişki ağları geliştirmişlerdir, ayrıca birçoğu ailelerini 
Slovenya’da kurmuş ya da orada yaşayanlar ile aile bağlarını 
korumuşlardır.

Amrollahi/Danimarka: Bulunulan ülke ile bağ – ikamet süresi, ülkede 
çalışma, kültürel bağlar.  Menşe ülke ile mevcut bağ, ülkesinde bulunan 
akrabalar ile bağlantısının olup olmadığı, ülkesinde en son ne zaman 
bulunduğu.     Eş ve çocukların başvuru sahibinin menşe ülkesi ile 
herhangi bir bağlarının bulunup bulunmadığı. 

Özellikle ülkede bir süre kalmış sığınmacı ve mültecilerin sınırdışı 
olaylarına karşı koruma oluşturabilmektedir: Moustaquim/Belçika; 
Beldjoudi/Fransa; Berrehab/Hollanda; Amrollahi/Danimarka.

Somut olayın bütün koşulları gözetilerek, korunmak istenen kamu 
menfaati arasında bir denge kurulmalıdır.

Müdehalenin yasayla öngörülüp görülmediğine, 8(2) çerçevesinde 
meşru bir amaç olup olmadığına ve demokratik bir toplumda gerekli 
olup olmadığına bakılır.



AİHM İçtihadı - Madde 13
Etkili başvuru hakkı

“Bu Sözleşme’de tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen 
herkes, söz konusu ihlal resmi bir hizmetin ifası için davranan kişiler 
tarafından gerçekleştirilmiş olsa dahi, ulusal bir  merci önünde etkili 
bir yola başvurma hakkına sahiptir.”

!!! Kanunen ve uygulamada etkili 

Abdolkhani ve Karimnia / Türkiye: madde 3 ile bağlantılı olarak madde 13’ün 
ihlali – başvuru sahiplerine sığınma başvurularının incelemeye alınmadığına 
dair nedenler bildirilmemiş ve Emniyet Müdürlüğü’nde bulundukları sırada 
hukuki yardıma erişmelerine imkan tanınmamıştır.  Otomatik askıya alma 
etkisi bulunmamaktadır, dolayısıyla mevcut itiraz yolu etkin bir çare 
sunmamaktadır.

I.M./Fransa: Sınırdışı kararı sonrası sığınma başvurusu otomatik olarak 
hızlandırılmış değerlendirme. Madde 3 ile bağlantılı olarak madde 13’ün 
ihlali – hızlandırılmış sığınma başvurusu prosedürü yeterli hukuki güvence 
sağlamamaktadır (süreler, dil vb.) 



Türkiye Aleyhine Açılan Davalar

• Mamatkulov ve Askarov / Türkiye:  madde 3 ihlal edilmemiştir, Türkiye 
madde 34’deki yükümlülüğünü yerine getirmemiştir

• D. ve Diğerleri / Türkiye: madde 3’ün ihlali teşkil edecektir

• Z.N.S /  Türkiye:  madde 3’ün ihlali teşkil edecektir, madde  5 (1) ve  (4)’ün 
ihlali, idari gözetimin fiziki koşulları bakımından madde 3 ihlal edilmemiştir

• Charahili /  Türkiye:  madde 5 (1)  ihlal edilmiştir, başvuru sahibinin idari 
gözetimi yönünden madde 3 ihlal edilmiştir

• Ranjbar ve Diğerleri / Türkiye: madde 5 (1)’ ihlal edilmiştir 

• Ahmadpour / Türkiye:  madde 3’ün ihlali teşkil edecektir, madde 5 (1)’ ihlal 
edilmiştir



Türkiye Aleyhine Açılan Davalar
• M.B. ve  Diğerleri /  Türkiye: madde 3’ün ihlali teşkil edecektir, madde 3 ile 

bağlantılı olarak madde 13’ün ihlali, madde 34 ihlal edilmemiştir

• Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye: birinci başvuru sahibi yönünden madde 
5 (1) ihlal edilmiştir, idari gözetimin fiziki koşulları bakımından madde 3 ihlal 
edilmemiştir

• D.B. / Türkiye: madde 5 (1) ve (4) ihlal edilmiştir, madde 34 ihlal edilmiştir

• Moghaddas / Türkiye: madde 5(1), (2) & (4) ihlal edilmiştir

• Athary / Türkiye: madde 5(1), (2) & (4) ihlal edilmiştir

• Ghorbanov ve Diğerleri / Türkiye: başvuru sahiplerinin idari gözetimi ile ilgili 
olarak madde 3 ihlal edilmiştir,  başvuru sahiplerinin idari gözetimi ile ilgili 
olarak madde 5 (1) ve (2) ihlal edilmiştir



İnternet Adresleri

• http://www.echr.coe.int
• Press > Press resources > Factsheets > Turkish

• http://www.yargitay.gov.tr/aihm/select.php

http://www.echr.coe.int/
http://www.yargitay.gov.tr/aihm/select.php


Teşekkürler!
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