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Alanında ilk olan veri tabanında bulunan bütün kararlar, anahtar kelime, 

davanın önem derecesi, ihlal edilen haklar, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri, karar yılı vb. temelinde listelenebilmekte, 

birbirine benzer kararlar ve çocuk hakkı ihlallerine ilişkin eğilimler tespit 

edilebilmektedir.

Veri tabanında neler var?
• Türkiye’nin taraf olduğu çocuk hakları davalarındaki kararların tümü,

• Türkiye’nin taraf olduğu çocuk hakları davaları arasında daha önce 

Türkçeye çevirisi yapılmamış kararların Türkçe özetleri,

• Türkiye’nin taraf olduğu davalardaki kararların uygulanma durumlarına 

yönelik Bakanlar Komitesi’nin değerlendirmeleri,

•   Diğer Avrupa Konseyi Üyesi ülkelerin taraf olduğu davalardaki, önem 

derecesi yüksek ve AİHM içtihadının oluşmasında öne çıkan kararların 

özetleri.

Neden AİHM Çocuk Hakları Davaları Veri Tabanı



Nasıl Bir Veri Tabanı?

Veri tabanı ana sayfasında anahtar kelime ve birden çok filtre ile 

eş zamanlı arama yapılabilmekte, yönlendirmeli arama kutuları 

kullanıcıların ilgili davalara erişimini kolaylaştırmaktadır.

Herhangi bir anahtar kelime ve/veya filtre seçilip arama yapılınca, ilgili 

bütün davalar kronolojik bir sıra ile listelenmektedir.
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Herhangi bir arama yapıldıktan sonra 

açılan sayfanın sol panelindeki arama 

kutusu ile ilk aramada seçilen filtreler 

genişletilip daraltılabilmekte, yeni 

arama yapılabilmektedir.

Listelenen her kararın üstünde karar 

yılını ve davanın önem derecesini 

gösteren bilgilendirici işaretler 

bulunmaktadır.

Listelenen kararların tam metni, 

“detaylı bilgi” butonuna tıklanarak 

internet sayfası üzerinde 

pdf formatında görüntülenip 

okunabilmekte ve indirilebilmektedir.
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Filtreler / Arama Kriterleri

• İhlal Edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Maddesi
Bu filtre ile veri tabanında bulunan kararlar,  ihlal edilen AİHS maddesi 
temelinde listelenebilmektedir. 

• Önem Derecesi
Bu filtre ile veri tabanında bulunan kararlar,  Mahkemenin davalara verdiği 
önem derecesine göre listelenebilmektedir. Önem dereceleri kararların 
AİHM içtihadına yapmış olduğu katkının derecesine göre belirlenmekte ve 
dava raporları en yüksek önem derecesini ifade etmektedir. Önem derecesi 
sırasıyla 1,2 ve 3 olarak devam etmektedir. 

• İlgili ÇHS Maddesi
Bu filtre ile veri tabanında bulunan kararlar Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddelerine göre listelenebilecektir. Mahkeme 
direkt olarak atıf yapmamış olsa bile,  alınan kararlar ilgili ÇHS maddesi ile 
ilişkilendirilmiş, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin raporlama 
gruplarına göre sınıflandırılmıştır.

• Uygulama Durumu
Bu filtre ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ulusal hükümetlerin 
uygulayıp uygulamadığına yönelik Bakanlar Komitesi’nin değerlendirmeleri 
olan kararlar listelenebilecektir.



• Taraf Ülke
Bu filtre ile veri tabanında bulunan kararlar Türkiye’nin taraf olduğu 
davalar ve Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin taraf olduğu davalar temelinde 
listelenebilmektedir. 

 • ÇHS’ye Atıf
Bu filtre ile veri tabanında bulunan kararlarda Mahkemenin Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne atıf yapıp yapmadığını tespit edilebilecek, atıf 
olan ve olmayan kararlar bir arada listelenebilecektir.

• Davanın Görüldüğü Daire
Bu filtre ile kararın hangi dairede verildiği listelenebilecektir.

• Karar Yılı
Bu filtre ile veri tabanında bulunan kararlar, kararın verildiği yıl bazında 
listelenebilmektedir. Türkiye’nin taraf olduğu çocuk hakları davalarında ilk 
karar 1997 yılında alınmış olup, veri tabanındaki en güncel kararlar 2018 yılına 
aittir. Veri tabanındaki en eski karar ise 1976 yılına aittir.



AİHM Çocuk Hakları Davaları Veri Tabanına 
www.cocukgozlemevi.org/aihm

adresinden ulaşabilirsiniz!

   /BilkentICC

      /ICCchildrights 

bilgi@cocukgozlemevi.org

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Çocuk Hakları Davalarının Veri 
Tabanının Oluşturulması Projesi”, Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği Matra 
Programı tarafından desteklenmekte ve Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) 
tarafından yürütülmektedir. Bu yayının içeriğinden yalnızca UÇM sorumludur.

Hollanda Kraliyeti Dışişleri Bakanlığı


