
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

Başvuru Mekanizması 



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Ne Zaman 

Başvurabilirim ? 

• Sözleşme veya ek Protokollerde güvence 
altına alınan hak ve garantilerden herhangi 
birinin ihlalinin doğrudan ve kişisel olarak 
mağduru olduğunuzu düşünüyorsanız, 
Mahkemeye başvuruda bulunabilirsiniz.  

 

• Ancak, söz konusu ihlal Sözleşme ile bağlı 
devletlerden biri tarafından 
gerçekleştirilmiş olmalıdır.  



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 

başvuru için temel koşullar nelerdir? 

 

Şikâyet edeceğiniz 
devletin Avrupa 
Konseyi'ne taraf ve Avrupa 
İnsan Hakları 
Mahkemesi'nin yetkisini 
tanıyan bir devlet olması 
gerekir. 
 
 



• Avrupa Konseyi’ne üye devletlerden 

herhangi birinin vatandaşı olmak 

zorunda değilsiniz. Şikayet ettiğiniz 

ihlalin bu devletlerden birinin yetki 

alanında gerçekleşmiş olması 

yeterlidir. Bu yetki alanı, kural olarak 

ilgili devletin topraklarına denk 

gelmelidir.  

 

• Gerçek veya tüzel kişiler 

olabilirsiniz(Şirket, dernek, vb.). 



• Şikayet ettiğiniz ihlalin kişisel ve 

doğrudan mağduru olmalısınız. Haksız 

olduğunu düşündüğünüz bir kanun ya 

da işlemden dolayı, genel bir şekilde 

şikayette bulunamazsınız.  

 

• Kendiniz dışındaki kişiler adına da 

şikayette bulamazsınız(Ancak, açıkca 

kimliği belli olan bir kişinin yasal 

temsilcisi olarak başvuruda 

bulabilirsiniz) 



• Bir kamu kurumu, başka bir kamu 

kurumunu Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi'ne şikâyet edemez 

 

• Devlet tarafından 

gerçekleştirilmeyen ihlâller için 

Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi'ne gidemezsiniz.  

 



 

Ulusal Yargı Organları Önünde Tamamlanması 

Gereken Ön Koşullar Var mıdır ? 

 

• Başvuru konusu ihlâl, ihlâli yapan devletin 
ulusal mahkemesinde dâvâ olarak 
görülmelidir. 

 

• Yani başvurucu, müdâhale veyâ 
eylemsizlik hâlinin ortadan kalkması için 
ulusal hukukta var olan sonuca elverişli 
hukuk yollarının en kapsamlısını 
tamamıyla tüketmiş olmalıdır. Özetle; önce 
iç hukuk yollarını tüketiniz.  

 



• Başvurucu, iç hukuk yollarının etkinliği 

konusunda şüphe duysa dahi iç hukuk yolu 

tüketilmelidir.  

 

• İhlâli yapan devletteki iç hukuk yollarının 

tüketilmesinden itibâren 6 ay içinde Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru 

yapılmalıdır. İç hukuk yollarında karâr 

kesinleştikten sonra 6 ay içinde Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi'ne başvurmazsanız, 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru 
şansınız sona erecektir.  

 



 
İç hukuk yollarının tüketilmesi 

şartının istisnaları şunlardır:  

 • İç hukuk yollarının etkisiz olması 

• Engelleyici bir yasanın bulunması 

• Sözleşmeye aykırı yerleşmiş bir idârî 
uygulamanın bulunması 

• Dâvânın sürüncemede kalması (Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi 
kapsamında “makül süre” ihlali). EN ÖNEMLİ 
ve EN SIK KULLANILAN İSTİSNA BUDUR 

• Kamu görevlilerinin engellemesi 

 



Başvuru Süreci Nasıl İşler 

 

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 

dava açmak için,başvuru formunu 

doldurmak şarttır. 

 

• Dava dilekçesi ile Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi'ne başvuramazsınız. 

 



• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yazı İşleri 

Müdürlüğü'ne sözleşmeyi imzâlamış 

devletlerin resmî dillerinin herhangi birisiyle 

başvuru yapılabilir. Başvuru formunu 

Almanca hazırlayabilirsiniz.  

 

• Ancak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 

resmî dili İngilizce ve Fransızca'dır. Bu 

dillerden biri ile başvurmak dâvânın 

sonuçlanma süresini kısaltacaktır. 

 



• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava 
açmak (başvurmak) sadece ve sâdece POSTA 
yoluyla mümkündür 

 
             Cour européenne des droits de l'homme 

                Conseil de l'Europe 

                67075 Strasbourg Cedex 

                 France 

  



 
Başvuru Formu Hangi Bilgileri  

İçermelidir ? 

 • Olayların ve şikayetlerin kısaca özeti 

 

• İhlal edildiğini düşündüğünüz ve Sözleşme’de 
güvence altına alınan hakların belirtilmesi 

 

• Başvurunuzla ilgisi bulunan ve ilgili bütün 
kamu kurumları tarafından verilmiş olan 
kararların birer örneği(bu belgeler size geri 
verilmeyecektir, dolayısıyla belgelerin sadece 
kopyasını gönderiniz)   

 



• Başvurucu olarak veya temsilcisinizin 

imzası 

 

• Başvurunuzun bu aşamasında bir 

avukat tarafından temsil edilmek 

zorunda değilsiniz. Ancak yine de bir 

temsilci aracılığıyla mahkemeye 

başvurmak istiyorsanız, yetki 

belgesini başvuruya eklemek 

zorundasınız. 



• Mahkemede başvurular ücretsiz 

incelenmektedir. Dosyanın gidişatı ile 

ilgili bilgiler, yazı işleri müdürlüğü 

tarafından yazılı olarak bildirilir. 

 

 

• Dava açmak için hernagi bir ücret 

ödemeniz gerekmemektedir. 

       

 



Temsil 

• Başvurunun ilk aşamasında bir avukat 
tarafından temsil edilme zorunluluğu yoktur.  

 

• Ancak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
şikâyetler konusunda sözleşmeci devletin yazılı 
görüşünü almaya karâr verdiği aşamadan 
itibâren avukat tarafından temsil talep eder. 

 

• Mahkeme, başvuru hazırlığı aşamasında avukat 
tutmak için adli yardım sağlamaz.  

 



Dava Akış Şeması 

 

• http://www.echr.coe.int/Documents/Case_Pr
ocessing_TUR.pdf 

 

 

 

 

http://www.echr.coe.int/Documents/Case_Processing_TUR.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Case_Processing_TUR.pdf


Ne kadar zaman Beklemem gerekir? 

• Mahkemenin halihazırdaki iş yükü dikkate 
alındığında, başvurunuzun Mahkeme tarafından 
ilk incelenmesinden önce bir yıllık bir süre 
geçmektedir.  

• Bazı başvurular “acil” başvuru olarak 
değerlendirilip, öncelikli bir şekilde incelenebilir. 
Öncelikli inceleme, özellikle başvurucunun vücut 
bütünlüğünü tehdit eden yakın bir tehlikenin 
varlığı durumunda mümkün olabilmektedir.  



Ne Elde Etmeyi Beklemeliyim? 

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği 

kararların uygulanması: Sözleşmeye taraf 

devletler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

kararlarına uymakla yükümlüdürler; 

kesinleşmiş kararlar, devletler için 

bağlayıcıdır. 

 

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, aykırılığı 

tespit ettikten sonra uygulama aşamasına 

müdâhale etmez. 

 



• Kararların icrasını Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi takip eder. Bu kontrol ve "yerine getir 
baskısı", siyasi bir baskıdır. 

 

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin lehinize 
hükmettiği tazminatların tahsilinde Dışişleri 
Bakanlık’larından genellikle 3 ay içinde ödeme 
yapılır. 

 

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği 
kararların, sözleşmeci devlet tarafından icrasının 
denetimi: Kararların denetimi, siyasi bir organ olan 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 
gerçekleştirilir. 



• Gerekli önlemler, davalı devlet tarafından 
alınana kadar dava, Bakanlar Komitesi'nin 
gündeminde kalır. 

 

• Devletin bildirdiği önlemlerin komite 
tarafından tatmin edici bulunması durumunda 
komite, dava dosyasını kapatarak denetim 
görevini sonlandırır. 

 

• Bildirilen önlemler tatmin edici bulunmazsa 
Komite, ara kararlar alarak ilgili devleti 
zorlama olanağına sahiptir. 

 



 

• Bu noktada, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi kararlarının 
uygulanmasında siyasi baskı unsuru 
öne çıkar. 

 

 

• Kararın uygulanmaması hâlinde 
uygulanabilecek en uç yaptırım, ilgili 
devletin Avrupa Konseyi üyeliğinin 
askıya alınmasıdır (şimdiye dek hiç 
uygulanmamıştır). 

 



Üye ülkelerin, AİHM kararlarıyla ilgili 
yükümlülükleri şöyledir: 

• Tazminata hükmedilmişse, karar tarihinden 
itibaren 3 ay içerisinde başvurucuya ödenmesi 
gerekiyor. 
 

• Benzer ihlallerin önlenmesi için iç hukukta yasal 
ve idari değişikliklik öngörülüyor. 
 

• Başvurucunun, tazminat dışında koşulların 
elverdiği ölçüde mağduriyetinin giderilmesi, 
sözleşmeyi uygulamakla görevli kamu 
görevlilerinin eğitimden geçirilmesi. 



• Kararların uygulanmaması 
halinde uygulanabilecek en uç 
yaptırım, ilgili devletin Avrupa 
Konseyi üyeliğinin askıya 
alınmasına kadar gidebiliyor. 

 



Dostane Çözüm 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığınız 

başvurunun esâsı hakkında karâr verilmeden 

önce, başvurucu ve sözleşmeci devlet arasında 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aracılığıyla 

gizlice yürütülen, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi'nin amacına uygun olan ve 

Mahkeme’nin kabülüne bağlı olan anlaşma 

yoludur.  



• Taraflar arasında dostane çözüme varılırsa 

Mahkeme, olaylarla ve varılan çözümle 

sınırlı kısa bir açıklamayı içeren kararını 

vererek başvuruyu kayıttan düşürür. Yani 

böyle bir dava açılmamış sayılır.  

 

• Bu durum, özellikle devletlerin haksız 

olduklarının açıkça anlaşıldığı durumlarda 

davalı devletlerin tercih ettiği bir yoldur. 

Çünkü dostâne çözümde başvuru kayıttan 

düşeceği için, ilgili devletin insan hakları sicili 

bozulmamış olur. 



Not Edilmeli ki: 

• Mahkeme, ulusal kararları ya da yasaları iptal 
etme yetkisine sahip değildir.  

 

• Kendi verdiği kararların uygulanması da 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
yetkisinde değildir. Bu kararların 
uygulanmasının sorumluluğu Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi’ne aittir. 
Bakanlar Komitesi kararların uygulanmasını 
denetleme ve muhtemel tazminatın 
başvurucuya ödenmesini gözetleme 
yükümlülüğü altındadır. 



Mahkeme Benim İçin Neleri 

Yapamaz? 

• Mahkeme, ulusal mahkemeler karşısında bir 
temyiz mercii gibi hareket etmemektedir.  

 

• Ulusal mahkemeler önünde açtığınız 
davalarla ilgili yeniden bir yargılama da 
yapmamaktadır.  

 

• Ulusal Mahkeme kararlarını iptal etme, 
değiştirme veya düzelterek onama 
konusunda Mahkeme’nin herhangi bir yetkisi 
yoktur.   



• Mahkeme, şikayet ettiğiniz makamlar 

önünde sizin lehinize doğrudan bir 

müdahalede bulunmaz. Ancak, istisnai 

durumlarda geçici tedbirler alabilir. 

Mahkeme uygulamalarına göre, geçici bir 

tedbirin kararlaştırılması, sadece 

başvurucunun fiziki zarara yol açar nitelikte 

ciddi bir riskle karşı karşıya bulunduğu 

durumlarda mümkündür. 

 

• Mahkeme, size başvurunuzu kaleme 

almanız için avukat bulmanız ve/veya 

ücretini ödemeniz konusunda yardım 

edemez.  



Mahkemeye gelen şikayetlerin yüzde 95’i 
genellikle geri çevriliyor. 

 

• Şikayet sahibinin mahkemeye başvurma 
süresini geçirmesi 

 

• Ülkesindeki tüm hukuk yollarına başvurmamış 
olması 

 

En çok karşılaşılan sebepler  



Türkiye en çok şikayet alan 
ülkeler arasındadır. Türkiye, 
Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi'nde 2011 yılında 
159 davayla en fazla mahkûm 
edilen ülkeler sıralamasında ilk 
sırada yer aldı. 



Türkiye Rekor Cezalar  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 

1994'te iki köyün uçakla bombalanması 

nedeniyle hayatını kaybeden 34 sivilin 

yakınları tarafından açılan davada, 

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi'ni (AİHS) ihlal ettiğine karar 

verdi. 

 

-Kasım 2013 



 

Türkiye, mahkeme kararı gereği 

davacılara, mahkeme masrafları 

da dahil olmak üzere 2 milyon 

310 bin 700 euro ödeyecek. 



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) 1974 yılında yaşanan 
Kıbrıs Barış Harekatı sonrası 1994 
yılında Güney Kıbrıs'ın açtığı 
tazminat davasına ilişkin kararını 
açıkladı. Mahkeme Türkiye'yi 90 
milyon Euro tazminata mahkûm 
etti.  

 

-Mayıs 2014 

 
 

 

 

 



Hürriyet,2013 









Deutsche Welle,2014 





 

 

“Almanya yargısı etkin, AİHM 
başvurusu az” 



Since it was established in 1959 the Court 

has delivered about 17,000 judgments 







• https://www.youtube.com/watch?v=Cd0PYyh
FWIc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cd0PYyhFWIc
https://www.youtube.com/watch?v=Cd0PYyhFWIc
https://www.youtube.com/watch?v=Cd0PYyhFWIc
https://www.youtube.com/watch?v=Cd0PYyhFWIc


Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Şikayet Mekanizmaları 



Bireysel Şikayet kabul eden 

Sözleşme Mekanizmaları 

• İnsan Hakları Komitesi (CCPR)  

• Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi 
(CERD)  

• İşkenceye karşı Komite (CAT)  

• Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme (CEDAW)  

• Engelli Hakları için Komite (CRPD) 

• Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Komite (CED) 

• Ekonomik, Sosyal ve Ekonomik Haklar Komitesi 
(CESCR)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yeterli katılımcı devlet sayısına ulaşılmadığı 

için de 

 

• Göçmen İşçilere İlişkin Komite(CMW) 

 

• Çocuk Haklarına İlişkin Komite( CRC)  

 

 

Komite’lerinin şikayet mekanızmaları henüz 

devreye girmemiştir.  



Hangi konular hakkında şikayette 

bulunabilirim?  

 

Sözleşme yapıları altında 

korunan hakların ihlali hakkında 

şikayette bulunabilirsiniz.  

 
 



Sözleşme yapıları tarafından kapsama 

alınmamış başka insan hakları ihlalleri de 

mevcut mudur ?  

Sözleşme yapıları şikayet prosedürü 

sözleşmelerin içermedigi insan hakları ihlalleri 

konusunda şikayet kabul etmemektedir.  

 

Örneğin, barınacak yer hakkı gibi bir başlık 

henüz herhangi bir sözleşme yapısında 

işlenmemiştir ancak ihlal edilen hak başka bir 

hakkın kapsam alanına giriyorsa örneğin ırk 

ayrımcılığı gibi o zaman şikayet kapsamına 

girer. 

 



Kime karşı şikayette 

bulunabilirim ?  

• Yalnızca devletlere karşı yapılmış 

şikayetler dikkate alınacaktır.  

 

• İhlal gercekleştiği sırada yargılama yetkisi 

olan devlete karşı ve şikayet konusu olan 

sözleşmeyi imzalamış olup, kişisel şikayet 

başvuru sürecini kabul eden devlete karşı 

basvuru süreci başlatabilinir.  

 



 

Sözleşme organları bireylere 

, ulusal ve uluslarası 

örgütlere karşı yöneltilen 

şikayetleri dikkate 

almamaktadır. 
 



 
Kimler şikayette bulunabilir? Kendim başkası 

ya da bir grup adına başvuru gercekleştirebilir 

miyim?  

 
• Sözleşmeler ile belirtilmiş hakların 

ihlaline uğrayan herkes şikayette 

bulunabilir.  

 

• Grup adına şikayette bulunacağınız 

zaman ise muvafakatnameye ihtiyaç 

vardır.  

 

 



Haklarımın ihlali ile karşılastığım anda BM mekanizmalarını 

anında harekete geçirmem yararlı mıdır? Şikayetimi önce 

kendi üklemin yasama organlarına mı götürmem gerekir ?  

Birleşmiş Milletler Sözleşme 

Organlarına herhangi bir şikayette 

bulunmadan önce şikayetinizi kendi 

ülkenizde en yüksek mahkemeye kadar 

iletilmiş olması, mahkemeden bir sonuç 

alınması ve sonucun tüm iç hukuk 

yollarının tükenmesi olarak 

geçmesidir .  



Acil prosedürler mevcut mudur ?  
 

Eğer mağdur olarak telafi edilemez 
bir zarar alacağınızı 
düşünüyorsanız (idam veya 
işkenceye maruz bırakılmak gibi) 
komite şikayetinizi incelemeden 
önce, ilgili komiteden devletinize 
müdahale edilebilecek süreci 
durdurabilecek bir talepte 
bulunabilirsiniz.  



 

Şikayetimi diğer insan hakları 

mekanizmalarına da göndermemim bir faydası 

olacak mıdır ? 

 • Hayır, Komite eğer şikayet uluslararası ya da 
bölgesel şikayet organlarına iletildiyse başvuruyu 
degerlendirmeyecektir.  

 

• Örnegin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya diğer 
Komite’lere çoktan iletilmiş başvurular dikkate 
alınmaz.  

 

• Şikayetinizi yaparken hangi prosedürü kullanmak 
istediginizi açıkça ifade etmeniz gerekmektedir. Eğer 
şikayetiniz hali hazırda başka prosedürler tarafından 
karara bağlandıysa yine de diğer prosedürler veya 
sözleşmeler  dikkate alınarak tekrardan gözden 
geçirilebilir ancak sözleşme organları şikayet 
mekanizması temyize gitme değildir.  



 
Yıllar Önce Meydana Gelen bir olay 

hakkında şikayette bulunabilir miyim ? 

 
• CERD’e yapılacak şikayetler dışında (iç 

hukuk yolunun tüketilmesinden 6 ay 

içinde)şikayette bulunmanın herhangi bir 

zaman kısıtlaması yoktur. Ancak iç hukuk 

yolları tüketilmesinin ardından hemen 

başvuru yapılması önerilir.  

 

• Başvurularınız olayın meydana gelişinden 

yıllar sonar yapılırsa Komite başvurunuzu 

kötüye kullanma olarak degerlendirebilir.  

 



Tanımak istemiyorum, başvuruda 

kimliğimi gizli tutabilir miyim ?  

 

Komiteler anonim başvurular 
kabul etmemektedirler. 
Başvuru sonucu açıklanırken 
isminizin saklı tutulmasını 
istetebilirsiniz. 
 



Şikayetimi nasıl dile getireceğim? 

• Şikayetiniz yazılı formatta olacaktır.  

 

• Başvurunuzda olaylar ve daha önceden 
başvurduğunuz yasal yollar kronolojik sıraya 
göre belirtilmeli. 

 

•  Başvurunuzda Sözleşme yapılarının hangi 
maddelerinin ihlal edildiğini vurgulamalısınız. 
Hangi maddelerin ne şekilde ihlal edildigini 
açıkça anlatmalısınız. 



 

Şikayeti kendi anadilimde yazabilir 

miyim ?  

  

• Şikayetler sadece sekreteryanın 
çalışma dillerinde yapılabilmektedir. 
İngilizce, Fransızca,Rusca ve 
İspanyolca.  

 

• Diğer dillerdeki belgeler çalışma diline 
çevrilebilir ya da özet haline 
getirilinebilir.  

 



Şikayet dilekçemi çevirmemde bana yardımcı 

olunuyor mu? Hernangi bir yasal veya 

finansal desteğiniz var mıdır ?  

• Şikayet mekanizmaları anlaşılması ve herkesin 
ulaşımına kolay olarak dizayn edilmiştir. 
Komite’ye şikayette bulunmanız için avukata ya 
da hukuk bilgisine sahip olmanız 
gerekmemektedir.  

 

• OHCHR(ve etki alanları)şikayetleri asiste 
etmek, yasal ya da finansal destek saglamak 
gibi destekleri yoktur. Ya da belgelerin 
çevrilmesine olanak ve finansal kaynak 
saglamak gibi. Eğer bunun gibi ihtiyaclarınız 
varsa şikayetinizle ile ilgili calışma yapan sivil 
toplum kuruluşları ile irtibata gecebilirsiniz. 

 



 
Herhangi bir belge göndermem 

gerekir mi ? 

 • Eğer belgeler sekreteryanın çalışma dilinden 
farklı bir dilde ise tercümesini yapıp, 
şikayetiniz ile ilgili tüm mahkeme çıktılarını 
sekreteryaya göndermeniz gerekmektedir.  

 

• Ayrıca şikayetinizi destekleyecek medikal 
raporlarınız varsa bunları da dosyanıza 
ekleyip gönderebilirsiniz ve istenmedigi 
takdirde ses kaydı, video, cd ya da herhangi 
bir elektronik bilgi göndermeyiniz.  



Şikayetimi açıklamak için görüşme talep 

edebilir miyim?   

 

Prosedür sadece yazılı olarak 

işler.  OHCHR başvuru yapanlar 

ile görüşme yapmamaktadır.  



 
Şikayet edilen devletten gelen cevaba yorumda 

bulunabilir miyim ? 
 

 

Devlet tarafından yapılan tüm 
gözlemlere 2 ay içersinde yorum 
yapma hakkınız olacaktır.  



Prosedür ne kadar sürecektir ? 

 

Süre komiteden komiteye farklılık 
göstermektedir ama genelde 1-2 yıl 
arası sürmektedir.  



Benimle nasıl iletişime 

geçilecek? 

Sizinle verdiğiniz adres yolu ile 

iletişime geçilecektir ama bu 

süreç içersinde tutukluluğunuz 

varsa bir yakınınızın adresini 

vermeniz yararlı olacaktır.  



 

Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi  
 

• Komite her şikayeti kapalı oturum şeklinde 
ele almaktadır.  

 

• Şikayetler gözden geçirilirken sadece,  
şikayetcinin ve şikayetçi olunan devletin 
sağladığı yazılı kaynaklara bakılır. 

 

• Komite sağlanılan bu bilgiler dışında 
bağımsız kaynaklara bilgi alışverişi için 
başvurmaz.  

  



Komite şikayeti karara 

bağladığında, kararlar 

şikayetçiye ve şikayetçi 

olunan devlete iletilir. 

Komitenin vermiş olduğu son 

karar ve yorumları 

OHCHR’nin web sayfasına 

konulur.  
 



Komite şikayeti karara bağladığında 

ne oluyor ? 

• Komite’nin verdiği final kararlarının temziye 
götürülmesi gibi birşey söz konusu değildir.  

  

• Komite şikayetçi olunan devletin sözleşme 
maddelerini ihlal ettiği kararını verirse, devletten 
konu ile sorumlu kişileri çağırıp ihlal konularında 
önlemler almalarını ister. 

  

• Komite kararın verilmesi için gereken prosedürleri 
yerine getirdiği ve devleti suçsuz bulduğu takdirde 
ise şikayet dosyası kapanır.  

  

 



Komite’nin verdiği kararların 

bir bağlayıcılığı yoktur ama 

devletler sözleşmelerin 

altında imza atarak 

Komite’nin verdiği kararlara 

saygı duyup yerine 

getirmelidirler. 

 

 



 

• Komite devletin ihlaline karar verdiği 

takdirde devlet yetkilileri gereken 

önlemlerin alınması için davet edilir ve 

180 gün içinde devlet tarafından 

herhangi bir cevap gelmezse ya da 

devlet tarafından ihlalin giderilmesine 

karşın gerekli önlemler alınmazsa 

şikayet davası kapanmaz ve gerekli 

önlemler alınıncaya kadar bekletilir.  

 



• Komite’nin verdiği hiçbir karar gizli değildir, 

bütün sonuçlar kamuoyu ile paylaşılır.  

 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodye
xternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=6&Doc
TypeID=17 
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