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TÜRKİYE’NİN 2020 AİHM KARNESİ  
 
 
AİHM 2020 yılı istatistikleri 28 Ocak 2021 tarihinde AİHM Başkanı’nın katılımıyla bir basın toplan-
tısı ile açıklanmıştır. 
  
Genel istatistikler: 
  
  

 - 2020 yılında verilen 185 karar Rusya’ya, 97 karar Türkiye’ye, 86 karar Ukrayna’ya ve 82 karar 
Romanya’ya karşı verilmiştir. Bu kararlar içinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini en çok ihlal 
eden ülkeler sıralamasında AİHS’in en az bir maddesinin ihlal edildiği 173 karar ile Rusya birinci 
sıradadır. Rusya’yı 85 ihlal kararı ile Türkiye, 82 ihlal kararı ile Ukrayna ve 64 ihlal kararıyla Ro-
manya takip etmektedir. 
  
- Mahkeme önünde bekleyen davaların %22’si  (13.650) Rusya’ya, %19’u (11.750) Türkiye’ye, 
%16.8’i (10.400) Ukrayna’ya, %12.2’si (7550) Romanya’ya aittir. 
  
-Mahkemenin “öncelik politikası” gereği 31 Aralık 2020 itibariyle bekleyen 24.444 başvuru bulu-
nuyor. Mahkeme, Rusya’dan gelen cezaevi koşulları ve hukuka aykırı tutuklamalar, Türkiye’den 
hukuka aykırı tutuklamalar ve Romanya’dan gelen cezaevi koşullarına dair başvuruların bu du-
ruma sebep olduğunu belirtmekte ve 2020’de bu başvuruların %49 arttığını belirtmektedir. 
 

  
AİHM 2020 İstatistiklerinde Türkiye 

  
-2020 sonu itibari ile AİHM önünde Türkiye’ye karşı yapılmış toplam başvuru sayısı 11.750’dir. 
  
-Türkiye 2017, 2018, 2019 yıllarında olduğu gibi 2020 yılında da 31 ihlal kararıyla AİHS’in ifade 
özgürlüğü başlıklı 10. Maddesini Avrupa Konseyi ülkeler içerisinde en çok ihlal eden ülke olmuş-
tur. 
  
-2020 yılında ifade özgürlüğünden başka Türkiye davalarında açıklanan kararlarda 21 kez adil 
yargılanma hakkı, 16 kez özgürlük ve güvenlik hakkı, 14 kez mülkiyet hakkı, 11 kez de toplantı ve 
örgütlenme özgürlüğüyle ilgili maddelerin ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. 
  
- Türkiye ayrıca, 1959-2020 yılları arasında hakkında verilen 3.742 karar ile AİHM’in hakkında en 
çok karar verdiği ülkedir. 3.309 ihlal kararıyla, AİHS’i en fazla ihlal eden ülkedir. 953 adil yargı-
lanma, 387 ifade özgürlüğü, 108 toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ihlaliyle bu maddeleri en çok 
ihlal eden Avrupa Konseyi üyesi ülkedir. 
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İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ  
 
Tüm dünyada koronavirüs pandemisi ve küresel iklim değişikliği başta olmak üzere çok sayıda 
başka pek çok küresel sorun farklı coğrafyalardaki insanların yaşamını etkilemeye devam et-
mektedir ve bu sorunlara karşı kabul edilen politikalar otoriterleşmeyi derinleştirmektedir. Böylesi 
bir ortamda iktidar sahipleri tüm dünyada öncelikle ifade özgürlüğü alanına müdahale etmektedir. 
Ancak küresel itirazların ortaya koyulabilmesi ve çözüm yollarının tartışılabilmesi için ifade 
özgürlüğünün garanti altına alındığı ve sınırlarının genişletildiği demokratik bir tartışma ve diyalog 
ortamına ihtiyaç vardır.   
 
Baskıcı rejimlerden kaynaklanan sistematik ifade özgürlüğü ihlalleri Türkiye’nin gündeminde uzun 
süredir yer etmektedir. Hem yargı pratiğinden hem de mevzuattan ileri gelen bu ihlaller “düşman 
ceza hukukunun” uygulanması ile daha da sistematikleşmiş ve cumhurbaşkanlığına hakaret suçu 
gibi kategorik suçlar muhalifleri bastırmak için bir baskı aracı olarak kullanılır hale gelmiştir.  
 
İfade özgürlüğü Anayasanın 25. ve 26. maddelerinde düzenlenmiştir. İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesinin 19. Maddesi, Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 19. ve 20. maddeleri, 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 13. Maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
si’nin (AİHS) 10. Maddesi ifade özgürlüğünü içerir.  
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından pek çok kararında ifade özgürlüğü demo-
kratik bir toplumun yapı taşı olarak tanımlanmıştır. AİHM, içtihatlarında ifade özgürlüğü ko-
nusunda yerleşmiş kriterler geliştirmiştir.  
 
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ise ifade özgülüğü ihlalleri konusunda kalıcı ve hızlı içtihat üret-
mediği, AYM’de yıllar içerisinde meydana gelen üye değişimleri ile ifade özgürlüğü ihlallerindeki 
oylamalarda dengelerin değiştiği gözlemlenmektedir. AİHM’in ifade özgürlüğü konusunda 
geliştirdiği kriterler AYM tarafından kullanılmakla beraber ihlallere dair sistematik ve yapısal sorun 
alanlarında (Cumhurbaşkanına hakaret suçu gibi) pilot kararlar geliştirilmemiştir.  
 
 Verilerle AİHM’de İfade Özgürlüğü  
 
-2020 sonu itibari ile AİHM önünde Türkiye’ye karşı yapılmış toplam başvuru sayısı 11.750’dir.  
 
-Türkiye 2017, 2018, 2019 yıllarında olduğu gibi 2020 yılında da 31 ihlal kararıyla AİHS’in ifade 
özgürlüğü başlıklı 10. Maddesini Avrupa Konseyi ülkeler içerisinde en çok ihlal eden ülke 
olmuştur.  
 
- Türkiye ayrıca, 1959-2020 yılları arasında hakkında verilen 3.742 karar ile AİHM’in hakkında en 
çok karar verdiği ülkedir. 3.309 ihlal kararıyla, AİHS’i en fazla ihlal eden ülkedir. 953 adil yar-
gılanma, 387 ifade özgürlüğü, 108 toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ihlaliyle bu maddeleri en 
çok ihlal eden Avrupa Konseyi üyesi ülkedir.  
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Verilerle AYM’de İfade Özgürlüğü  
 
İfade özgürlüğü ihlali 3. sırada1 
 
AYM, bireysel başvuru sisteminin yürürlüğe girdiği 23 Eylül 2012’den bu yana 31.12.2020 tarihi 
itibariyle 295 bin 38 başvuru yapıldı. 257 bin 108 bireysel başvuru sonuçlandırılırken, 37 bin 930 
başvuru halen derdest.  
 

 

 
  

605 hak ihlali kararıyla ifade özgürlüğü ihlal edilen haklar sıralamasında üçüncü sırada yer 
almaktadır. Bu rakam, hak ihlallerinin yüzde 4,2’sini oluşturmaktadır. 2020 yılında ifade özgürlüğü 
konusunda sadece 18 ihlal kararı verilmiştir. 2019’da ise bu rakam 369’dur. 2014’te 22, 2015’te 
148, 2016’da 6, 2017’de 19, 2018’de ise 66 hak ihlali kararı verilmiştir.2 
 

 

                                                 
1 MLSA, AYM ifade özgürlüğü konusunda 8 yılda 587 ihlal kararı verdi, <https://www.mlsaturkey.com/tr/aym-ifade-
ozgurlugu-konusunda-8-yilda-587-ihlal-karari-verdi/> 
2 Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru İstatistikleri 2020 - (23/9/2012 - 31/12/2020), s.10 
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