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1. Giriş 
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokollerin çeşitli 
maddelerinin uygulanmasına dayanan yasal konular hakkında geniş ve farklı konular kapsamaktadır. 
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü, AİHM’nin içtihatlarını ve çeşitli resmi 
metinleri anlamaya yardımcı olmak için birçok materyal yayınlamaktadır. 
 
Bu el kitabı, Mahkeme içtihatları veri tabanını ve Mahkeme web sitesinde bulunan çok sayıda yayın 
hakkında bilgi sağlamaktadır. 
 
Mevcut araştırma materyallerini en iyi şekilde nasıl kullanacağınıza ilişkin öneriler de içermektedir. 
 
Belgenin PDF sürümüne (güncellemeler dâhil) aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: 
www.echr.coe.int/Documents/CLIP_Finding_understanding_case_law_TUR.pdf. 
Bu link, Mahkeme web sitesinde bulunan çeşitli medyalara doğrudan erişim sağlayan linkler içerir. 
 
 
 
 
 
 

Twitter ECHRPublication Hesabı 
 

 
 
ECHRPublication1 Twitter hesabı size Mahkeme İçtihadına ilişkin Bilgi Notundan alınan hukuki 
özetleri ve bu özetlere ilişkin kararın / kabuledilebilirlik kararının açıklandığı / yayınlandığı gün ve 
çeşitli dillerde en son yayınları, HUDOC içtihatları veri tabanına eklenen çevirileri ve bilgi ve yayın 
içtihat hukukuyla ilgili diğer yeni haberler vermektedir. ECHRPublication Twitter hesabında 
yayınlanan çoğu twitler, İngilizce ve Fransızca dışındaki dillerde çevirilere bağlantılar içermektedir. 



 

                                                           
1
 twitter.com/ECHRPublication 

file:///C:/Users/CORAKCI.DHCOUR/AppData/Roaming/OpenText/DM/Temp/www.echr.coe.int/Documents/CLIP_Finding_understanding_case_law_TUR.pdf
file:///C:/Users/CORAKCI.DHCOUR/AppData/Roaming/OpenText/DM/Temp/witter.com/ECHRPublication
https://twitter.com/ECHRPublication
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2. HUDOC veri tabanı 
 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/tur 
 

 
 
HUDOC veri tabanı aşağıdaki bilgi ve belgelere erişim sağlar: 

- Büyük Daire, Daire ve Komite kararları, Hükümet’e tebliğ edilen davalar, danışma görüşleri, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İçtihadına ilişkin Bilgi Notu özetleri ve basın bültenleri, 

- Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’nun kararları ve raporları, 

- Bakanlar Komitesinin kararları. 
 
Özellikler: 

- Fransızca, İngilizce, Türkçe, Rusça, İspanyolca ve Gürcüce ara yüz 

- Arama filtreleri 

- Gelişmiş arama 

- Kullanıcıya benzer hukuki içeriği olan belge grubuna ulaşmasını sağlayan anahtar kelimeler 

- Madde ve anahtar kelimelere göre sonuç2 
- Sınırsız sonuçlar, bunları kaydetme ve yazdırma olanağı 

- Bir dava Mahkeme İçtihadına ilişkin Bilgi Notunda yayınlanmak üzere seçildiyse, o davanın 
hukuki özetiyle ilgili sonuçlar 

- Kararların Avrupa Konseyi’nin resmi dillerinde olmayan çevirileri 
 
Anahtar kelimeler listesi, kullanım kılavuzları ve öğreticiler (tutorials): www.echr.coe.int -> Case-
Law → Judgments and Decisions → HUDOC → More information → HUDOC Help 
 
www.echr.coe.int sitesinin sağ alt tarafında bulunan RSS ikonu, Hudoc karar ve kabuledilebilirlik 
kararları RSS akışlarına erişim sağlar 
  

                                                           
2
 Bir davada Sözleşmenin 6 § 1 Maddesi altında iki bulgu içeren sonuç örneği 6. Madde ihlali - Adil yargılanma hakkı (6. 

Madde - İcra davası, 6-1 Madde- Mahkemeye erişim) 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/tur
https://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Keywords_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Manual_2016_ENG.PDF
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=ECHRRSSfeeds&amp;c
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=ECHRRSSfeeds&amp;c
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3. Kilit davalardan resmi seçmeler (Kararlar ve Danışma Görüşleri) 
 
Bakınız : www.echr.coe.int → Case-Law →Judgments and Decisions → Kilit davalardan seçmeler  
 

- Mahkeme Başkanlık Kurulu3 tarafından hukuk danışmanlarının4 (jurisconsult) tekliflerine 
istinaden resmi olarak seçilmiş olan ve büyük önem teşkil eden kararlar ve hüküm 
derlemeleri (yaklaşık olarak yılda 30 dava) 
İçtihadın gelişmesi, açıklanması veya değiştirilmesi açısından önemli katkıda bulunan kararlar 
ve hüküm derlemeleri 
 

 2015 yılına kadar başlık ve hukuki özet ile resmi karar ve hüküm derlemelerinde yayınlanan 
kararlar alıntı olarak veya tümü, madde, anahtar kelime ve anahtar kavramlara göre 
düzenlenmiştir, yıllık indeks 

 
 

 Fransızca ve İngilizce olarak iki dilde yayınlanmıştır 

 PDF formatında indirilebilir e-dava raporları 

 Wolf Legal Publishers tarafından yayınlanan kâğıt baskı 
 

 2016 yılından beri yıllık kilit davalar listesinde yayınlanan davalar, maddelere göre, 
başvurucu ve sözleşmeci devletlerin alfabetik sıralamalarına göre, hukuki özetlere linkler 

 

 
 

 Hudoc’ta, (e-kilit dava) olarak belirtilen kilit davalar ve Derlemelerde 

(e-karar derlemelerinde yayınlanmış) olarak belirtilen davalar, önem 
sıralamasında ‘kilit davalar’ kategorisinde bulunmaktadırlar. 

 

                                                           
3 Mahkeme Başkanlık Kurulu Mahkeme Başkanı ve Başkan Yardımcıları ile Bölüm Başkanları tarafından oluşmaktadır 

(Mahkeme İç Tüzüğünün 9A Maddesi ) 
4
 Mahkeme içtihadının tutarlılığı ve kalitesi için Mahkeme hukuk danışmanları tarafından destek almaktadır. Bu 

danışmanlar Yazı İşleri Müdürlüğü’nün üyeleridirler. Hukuk danışmanları Mahkeme üyelerine ve yargı oluşumlarına görüş 
ve bilgi sunmaktadır (Mahkeme İç Tüzüğünün 18B Maddesi) 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/reports&c=
http://www.wolfpublishers.com/
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4. Mahkeme’nin son içtihadına genel bakış 
 
Bakınız : www.echr.coe.int → Case-Law → Case-Law Analysis → Overview of the Court’s recent case-
law 
 

 
 

- Hukuk danışmanlarının Mahkeme yıllık raporunda yer alan bölümü: yeni bir konunun 
işlendiği veya genel ilgi teşkil eden önemli bir konuyu içeren ve yeni ilkeler kuran, 
Mahkeme’nin içtihadını geliştiren veya açıklayan kararları vurgular 

 
 Wolf Legal Publishers tarafından Fransızca ve İngilizce olarak iki dilde yayınlanan kağıt baskı 
 Yıllık rapor: www.echr.coe.int → The Court → Annual Reports 

 
 

5. Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notları 
 
PDF, EPUB ve MOBI versiyonlarına www.echr.coe.int sitesinden ana sayfada bulunan Links başlığı 
altında → Case-Law → Case-Law Analysis → Case-Law Information Note kısmından ulaşabilirsiniz. 
 

 
 

- Özel ilgi teşkil eden davaların özetleri: kararlar, kabul edilebilirlik kararları, Hükümete 
bildirilmiş davalar ve Büyük Daire önünde derdest olan davalar: olayların ve hukukun 
Mahkemenin hukuki muhakemesine odaklanmış özlü tanıtımı. 

- Bilgi Notu Mahkeme ile ilgili en son gelişmeleri ve yayınları ve diğer uluslararası yargı 
makamlarının verdiği kararlar arasından seçilmiş bazı kararların özetleri içerir 

- Madde ve Anahtar kelimelere göre düzenlenmiş davalar 

- Tanımlayıcı başlık 
 

 Aylık yayın 
 Her ay güncellenmiş yıllık indeks 
 İngilizce ve Fransızca içerik 

 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/overview&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/overview&c=
http://www.wolfpublishers.com/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/annualreports&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/clin
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 Kullanıcılar Bilgi Notundan alınmış ve 1998’den bugüne olan karar özetlerine HUDOC veri 
tabanında ‘Karar Özetleri’ kısmına tıklayarak ve mevcut tüm arama kriterlerini ve filtreleri 
kullanarak veya sonuç listesinde ‘Karar Özetleri’ kısmına tıklayarak ulaşabilirler. 

 
 Resmi dillerde olmayan hukuki özetlere HUDOC’ta Belge Derlemeleri başlığı altında bulunan 

‘Resmi olmayan dillerde karar özetleri‘ sekmesinden ulaşılabilir.
 

Sitede yeni yayınlanmış belgere ulaşmak için İçtihada İlişkin Bilgi Notlarının RSS akışına  abone 
olabilirsiniz. Bu akışa abone olmanız için sitedeki öğreticiden yardım alabilirsiniz. 
 
 

6. Kabul Edilebilirlik Kriterlerini Uygulama Rehberi 
 
Bakınız www.echr.coe.int sitesi → Case-Law → Case-Law Analysis → Admissibility guide 
 

 
 

- bir başvurunun yerine getirmesi gereken kabul edilebilirlik şartlarını belirtmektedir. 
 Bireysel başvuru (Madde 34) 
 Altı aylık süre (Madde 35 § 1) 
 İç hukuk yollarının tüketilmesi (Madde 35 § 1), ... 

 
 Fransızca ve İngilizce olarak yayınlanmış olup Avrupa Konseyinin resmi olmayan 25 den fazla 

dile çevrilmiştir 
 Wolf Legal Publishers tarafından Fransızca ve İngilizce olarak kağıt baskı olarak yayınlanmıştır 

 

https://hudoc.echr.coe.int/tur#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]}
https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22languageisocode%22:[%22ALB%22,%22ARA%22,%22ARM%22,%22AZE%22,%22BOS%22,%22BUL%22,%22HRV%22,%22CZE%22,%22DUT%22,%22EST%22,%22GEO%22,%22GER%22,%22GRE%22,%22HUN%22,%22ICE%22,%22ITA%22,%22LAV%22,%22LIT%22,%22MAC%22,%22MNE%22,%22POL%22,%22POR%22,%22RUM%22,%
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=ECHRRSSfeeds&c=
https://www.echr.coe.int/Documents/Tuto_RSS_note_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_TUR.pdf
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/admi_guide&c=
http://www.wolfpublishers.com/
http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ENG.pdf
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7. İçtihat rehberleri 
 
Bakınız www.echr.coe.int sitesi → Case-Law → Case-Law Analysis → Case-law guides 
 

      
 

- Maddelere göre : 
 Madde 1 Rehberi – İnsan Haklarına saygı yükümlülüğü 

 Madde 2 Rehberi – Yaşam Hakkı 
 Madde 4 Rehberi –Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı 
 Madde 5 Rehberi – Özgürlük ve Güvenlik Hakkı 
 Madde 6 Rehberi – Adil Yargılanma Hakkı (Medeni hukuk yönü) ve (ceza hukuku yönü) 
 Madde 7 Rehberi –Kanunsuz ceza olmaz–: suç ve cezaların yasaya uygunluluğu 
 Madde 8 Rehberi – Özel ve Aile yaşamına saygı hakkı 
 Madde 9 Rehberi – Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü 
 Madde 15 Rehberi – Olağanüstü hallerde yükümlülükleri askıya alma 
 Madde 18 Rehberi – Haklara getirilecek kısıtlanmaların sınırlanması 
 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1 No’lu Protokol’ün 2. Maddesi hakkında rehber 

– Eğitim Hakkı 
 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1 No’lu Protokol’ün 3. Maddesi hakkında rehber 

– Serbest seçim hakkı 
 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 4 No’lu Protokol’ün 4. Maddesi hakkında rehber 

– Yabancıların topluca sınır dışı edilmeleri yasağı 
 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 7 No’lu Protokol’ün 4. Maddesi hakkında rehber 

– Aynı suçtan iki kez yargılanmama veya cezalandırmama hakkı 
 
Fransızca ve/veya İngilizce ve Avrupa Konseyi’nin resmi olmayan diğer dillerinde mevcuttur 
 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c=
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8. Araştırma raporları 
 
Bakınız www.echr.coe.int sitesi → Case-Law → Case-Law Analysis → Case-law research reports 
 

 

 

- Enine temalar, Sözleşmenin bazı maddeleri ve Mahkemenin içtihadında kullanılan diğer 
uluslararası araçlar hakkında bilgi vermektedir. 
 Cinsel istismar ve çocuk pornografisi 
 Biyoetik 
 Kültürel haklar 
 Internet 
 Sınır ötesi yargı yetkisi 
 Gençler hakkında (18-35 yaş arası) Mahkeme içtihadı 
 Mahkeme İçtihadına ilişkin kamu bilgilendirme toplantıları 
 Din özgürlüğü 
 Yeni kabul edilebilirlik kriterleri 
 10. Maddeye istinaden pozitif yükümlülükler 
 Mahkeme İçtihadında Sivil Toplum Örgütleri 
 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadında Amerika kıtası İnsan Hakları 

Mahkemesine atıflar 
 Başsavcının rolü 
 Mahkeme’nin içtihadında sağlık 
 Ulusal güvenlik ve Avrupa içtihadı 
 İnsan Hakları Mahkemesi içtihadında Avrupa Konseyi antlaşmalarının kullanımı 

 
Fransızca ve/veya İngilizce ve Avrupa Konseyi’nin resmi olmayan diğer dillerinde mevcuttur 
 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/researchreports&c=
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9. Avrupa hukuku el kitapları 
 

Bakınız www.echr.coe.int sitesi → Case-Law → Other publications → Joint publications by the ECHR 
and FRA → Handbooks on European law 
 

 Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA), İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi 
tarafından ortaklaşa yayınlanan el kitapları 

 Çeşitli dillerde mevcuttur 
 

 

 
 
Avrupa Ayrımcılık Yasağı Hukuku El Kitabı bu konu hakkında Avrupa içtihadını 
geliştirip ayrımcılık kategorilerinin bağlamını ve savunma araçlarını, 
Avrupa/AB hukuku uygulama alanı (özellikle kimleri koruduğu) ve korunma 
altına alınan cinsiyet, engellilik, yaş, ırk ve uyruk gibi özellikleri kapsayan 
konuları incelemektedir. 
 

  

 

 
 
Sığınma, sınırlar ve göç ile ilgili Avrupa hukuku el kitabı üçüncü ülke 
vatandaşlarının Avrupa’da ki durumlarını ilgilendiren hukuki soruları ele alıp 
sığınma kanunu prosedürüne erişim, zorla geri gönderme, gözetim altına alma 
ve serbest dolaşım özgürlüğüne ilişkin sınırlamalar gibi birçok konuyu ele 
almaktadır. 

  

 

 
 
Veri korumasına ilişkin Avrupa Hukuku el kitabı veri koruması alanında 
uzmanlaşmamış yasal uygulayıcılarına konuyu tanıtmak amacıyla 
tasarlanmıştır. 
 

  

 

 
 
Çocuk hakları ile ilgili Avrupa Hukuku el kitabı Avrupa Konseyi ve Avrupa 
Birliği hukukunun çocuk haklarını koruma ve destekleme alanında referans 
kitabıdır. 

  

 

 
Avrupa’da Adalete erişime ilişkin Avrupa Hukuku el kitabı yasal ve içtihat ile 
ilgili kilit ilkeleri, özellikle Avrupa Birliği Temel Haklar Tüzüğü’nün 47. 
Maddesine göre ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6 ve 13. Maddelerine 
göre açıklanmış olanları vurgulayıp özetler. Kitap, adalete erişimi en geniş 
anlamda ve temel, prosedürel ve kurumsal sorular dâhil olmak üzere tüm 
yargısal yönleri kapsamaktadır.  

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/otherpublications&c=#n13729238669275624205289_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/otherpublications&c=#n13729238669275624205289_pointer
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/otherpublications/handbooks&c=
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_ENG_01.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_data_protection_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.PDF
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10. Dialogue Across the Atlantic: Avrupa ve Amerika İnsan Hakları 
Mahkemelerinden seçilmiş içtihat 
 
Bakınız www.echr.coe.int sitesi → Case-Law → Other publications → Joint publications by the ECHR 
and Inter-American Court of Human Rights 
 

 
 

- Bu kitap 2014 yılında her Mahkeme tarafından alınmış olan başlıca kararlardan oluşan bir 
derleme sunmaktadır. 

 
 Wolf Legal Publishers tarafından Fransızca ve İspanyolca kâğıt baskı olarak yayınlanmıştır. 

 
 

11. COURTalks-disCOURS 
 
Bakınız www.echr.coe.int sitesi → Case-Law → Case-Law Analysis → COURTalks-disCOURs 
 

 
 
COURTalks-disCOURs videoları hâkimlere, avukatlara ve hukukçulara, ve sivil toplum temsilcilerine 
kabul edilebilirlik kriterleri, iltica ve terörizm gibi çeşitli konular hakkında genel bir bakış 
sunmaktadırlar. 
 
Videoların farklı dillerdeki versiyonları ve aynı zamanda transkripsiyonları / uyarlamaları ile konu ile 
ilgili içtihat hakkında bir liste devamlı olarak Mahkeme’nin YouTube5

 kanalında, internet sitesinde ve 
HELP6 platformunda mevcut olmaktadır. 
 

                                                           
5
 www.youtube.com/user/EuropeanCourt  

6
 http://helpcoe.org/  

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/otherpublications&c=#n14568262955937822577612_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/otherpublications&c=#n14568262955937822577612_pointer
http://www.wolfpublishers.com/
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/courtalks&c=
https://www.youtube.com/channel/UCeKYK7AiOqPyJMk5-cSjseQ
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
https://www.coe.int/web/help/home
http://www.youtube.com/user/EuropeanCourt
http://helpcoe.org/
http://www.echr.coe.int/Documents/Dialogue_Across_Atlantic_ENG.pdf
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12. Tematik başlıklar 
 
Bakınız www.echr.coe.int sitesi → Presse sekmesi-> Factsheets 
 

- Mahkeme İçtihadının ve derdest davaların özetleri 

- Konuya göre: 
 Tutuklama (Tutuklu ve hükümlülerin tutuldukları koşullar ve gördükleri muamele, 

Müebbet Hapis cezası, Tutukluluk ve ruh sağlığı, Tutuklu ve hükümlülerin oy verme 
hakkı, Tutuklu ve hükümlülerin sağlık hakları, Suçluların iadesi ve Müebbet Hapis 
cezası, Cezaevlerinde açlık grevleri, Gizli tutulma alanları, idari gözetim altındaki 
göçmenler, idari gözetim altındaki refakatli çocuk göçmenler, idari gözetim altındaki 
refakatsiz çocuk göçmenler) 

 Ayrımcılık yasağı (Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik, Eşcinsellik: cezai boyutları, 
Cinsiyet Kimliği Sorunları, Cinsel yönelim sorunları, Romanlar ve Göçerler) 

 Serbest Seçim Hakkı (Oy verme hakkı, Tutuklu ve hükümlülerin oy verme hakkı) 
 Yaşam Hakkı (Ölüm cezasının kaldırılması, Yaşam Hakkı, yaşama son ve AİHM) 
 Sınır dışı ve iade uygulamaları (‘Dublin’ davaları, Yabancıların Topluca Sınır Dışı 

Edilmeleri, geçici tedbirler, idari gözetim altındaki refakatli çocuk göçmenler, , idari 
gözetim altındaki refakatsiz çocuk göçmenler) 

 İfade özgürlüğü (İnternete erişim, Nefret Söylemi, İtibarını koruma, Gazetecilik 
Kaynaklarının Korunması) 

 Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü (Din özgürlüğü, Vicdani Ret, Dini Sembol ve 
Kıyafetler) 

 Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü (Sendikal haklar, Siyasi Parti ve Dernekler) 
 Ceza alanı (iki kere yargılanmamak veya ceza almamak hakkı, Polis Göz altısı ve Avukat 

Yardımı, Gizli Tutuklama Yerleri, Küçüklerin Korunması, Terör, İnsan Ticareti, Kadınlara 
Yönelik Şiddet, Aile İçi Şiddet) 

 Ebeveynler ve çocuklar (Çocuk Hakları, Doğurma hakları, Velayet Hakları, Uluslararası 
Çocuk Kaçırma, Taşıyıcı Annelik, idari gözetim altındaki refakatli çocuk göçmenler, idari 
gözetim altındaki refakatsiz çocuk göçmenler) 

 Sağlık ( Tutuklu/Hükümlülerin Sağlık Hakları, Doğurma hakları, Çevre, yaşama son ve 
AİHM, Cezaevlerinde açlık grevleri, Engelli Tutuklu/Hükümlülere Yönelik Muamele, 
Engelli bireyler ve AİHM, Tutuklama ve ruh sağlığı, Sağlık) 

 İş ve İş dünyası (Sendikal haklar, işle ilgili haklar, kölelik, kölelik ve zorunlu çalışma, 
Vergi sistemi, avukatların meslek sırrı, İşyeri Gözetimi) 

 Avrupa Birliği (‘Dublin’ davaları, Avrupa Birliği’ne ilişkin içtihat) 
 Özel yaşam (Vatandaşlıktan mahrumiyet, Kişinin kendi görüntüsü üzerindeki hakkı, 

Kişisel Verilerin Korunması, İtibarın Korunması, avukatların meslek sırrı, İşyeri 
Gözetimi, Kitle Gözetim) 

 Diğer başlıklar (Pilot kararlar, Silahlı Çatışmalar, Olağanüstü Hallerde Yükümlülükleri 
Askıya Alma, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Taraf Devletlerin Sınır-Ötesi Yargı 
Yetkisi, tasarruf tedbirleri, geçici tedbirler, Yeni Teknolojiler, Yaşlılar ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi (AİHS), Spor ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 

 
 60 küsür tematik başlık mevcut bulunmaktadır 
 Fransızca, İngilizce ve Avrupa Konseyi’nin resmi olmayan dillerinde mevcuttur (Türkçe) 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=#n1347890855564_pointer
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets/turkish
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13. Ülkelere göre başlıklar 
 
Bakınız www.echr.coe.int sitesi → Presse → Country profiles 
 

- Mahkeme istatistikleri ve içtihadı ve 47 Taraf Devletlerin her birine ilişkin derdest davalar 
 
 

14. Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Genel Müdürlüğünün 
yayınları 
 

14.1. İnsan Hakları el kitapları 
 
Bakınız www.echr.coe.int sitesi → Case-Law → Other publications → Publications of the Council of 
Europe → Human Rights Handbooks 
 

- Alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından yazılmış olup, her el kitabı Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin (AİHS) veya protokollerinden birinin belirli bir yönüne değinmektedir. Yasal 
uygulayıcılar ve özellikle hakimler için tasarlanmış olup, herkes için yararlı olabilirler. 

 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=#n1347951547702_pointer
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/otherpublications&c=#n13698938345902921131761_pointer
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15. Mevcut gereçleri en iyi şekilde kullanabilmek için öneriler 
 

15.1. Belirli bir davayı aramak 
 HUDOC veri tabanında dava adı veya dava numarasına göre arama yaparak 

 

15.2. Davaları madde, anahtar kelime veya konuya göre aramak 
 HUDOC veri tabanı 
 HUDOC veri tabanına yüklenmiş Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notları, yıllık indeksi ve 

hukuki özetleri 
 İçtihat rehberi 
 Araştırma raporları 
 Avrupa hukuku el kitapları 
 Tematik başlıklar 
 İnsan Hakları el kitapları 
 COURTalks-disCOURs 

 

15.3. Her ay alınan en önemli kararlar hakkında bilgi edinmek 
 Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notları 

15.4. Her yıl alınan en önemli kararlar hakkında bilgi edinmek 
 Kilit davalardan seçmeler 
 Mahkeme’nin son içtihadına genel bakış 
 Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notlarının yıllık indeksleri 

 

15.5. Kabul edilebilirlik kriterleri hakkında bilgi edinmek 
 Kabul edilebilirlik kriterlerini uygulama rehberi 
 COURTalks-disCOURs 

 

https://hudoc.echr.coe.int/tur#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]}
https://hudoc.echr.coe.int/tur#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]}
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/clin&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/researchreports&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/otherpublications/handbooks&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets/turkish
https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/human-rights-handbooks
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/courtalks&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/clin&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/reports&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/overview&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/overview&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/clin&c=
https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_TUR.pdf
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/courtalks&c=

