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ÖNSÖZ

Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu'nca benimsenen ve TBB 27. Genel Kurulu'na sunulan yay ın programı
çerçevesinde TBB Yayın Kurulu'nun planladığı ve Yönetim
Kurulu'nun onayladığı kitapların yayımına devam edilmektedir.
Kitaplarımızın ve dergimizin içerik ve yayın kalitesi olarak meslektaşlarımızdan haklı övgüler alması bizleri onurlandırmaktadır. Yakalanmış bulunan kalitenin do ğal sonucu,
değerli yazarlarırruzın kitaplarını Birliğimiz yayınları arasında yayınlatmak istekleri olmaktad ır. Mümkün oldu ğunca objektif ölçüler kullanarak bu istekleri kar şılamaya çalışmaktayız.
Sizlere, TBB önceki yönetim kurulu üyelerinden ve İzmir
Barosu'nun önceki başkanlarından Avukat Güney Diııç'in
"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları " kitabını sunmaktayız. Yazarın daha önce "Sorularla Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi" kitabını da yayımlamış, övücü tepkiler almıştık. Bu tepkilerden aldığımız cesaretle Türkiye'de pek az
yayının bulunduğu malvarlığı konusundaki bu özgün çalışmayı da meslektaşlarımızın ilgisine sunmaktayız.
Birleşmiş Millet İnsan Hakları Bildirgesi'nin, 1948 yılında
17.maddesinde insan haklar ından birisi olarak kabul edilen
"mülkiyet hakkı ", daha çok kamusal özgürlükleri düzenlemeyi amaçlayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde söz konusu edilmemişti. Yazarın ayrıntıları ile açıkladığı üzere ka-

pitalist Avrupa için bu büyük noksanl ıktı. Bu noksanlık, 1952
yılında imzalanan Ek Protokol'ün 1. maddesi ile giderildi. Bu
suretle malvar] ığı haklarının tartışıldığı davalar Sözleşme' nin
6. maddesi bağlamında "medeni hak ve vecibelerle ilgili bir niza"
niteliği kazanmakta, bunun doğal sonucu olarak da "adil yargılanma" hakkı güvenceleri söz konusu olmaktad ır.

Daha önce "sorularla" dizimiz arasında yayımlanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kitabmda, Güney Dinç 91-94.
sorular arasında oldukça ayr ıntılı bilgiler vermiş bulunmasına karşın, bu defa sadece "mülkiyet hakkı "nı özgülediği güzel
bir kitapla karşımıza çıkıyor.
Yaşam öyküsünde okuyacağınız gibi, Güney Dinç, insan
hakları konusunda bitmez tükenmez bir enerji ile meslekta şlarına ve kamuoyuna yardımcı olmaya çalışmaktadır. Kendisine bu çabalarından ve ortaya koydu ğu kaliteli ürünlerden
dolayı teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.
Değerli dostumuza sa ğlık ve başarılar diler, kitabın yayımında katkısı bulunanlara teşekkürlerimi sunarım.
Avukat Özdemir Özok

Türkiye Barolar Birli ği Başkan
ı

xıI

-1MÜLKİYET HAKKININ TANIMI VE İÇERİĞİ

Mülkiyet hakkının, bir insan hakkı olup olmadığı, oldukça
tartışmalı bir konudur. Uluslararas ı sözleşmelerin koruma
alanındaki yaşama hakkı, işkence yasağı, adil yargılanma
hakkı, özel yaşam güvencesi, inanç, anlatım ve örgütlenme
nda nitelik
özgürlükleri gibi temel haklarla mülkiyet hakk ı arası
görülebilmekkolaylıkla
yönünden bir benzerlik bulunmad ığı
n
tedir. Genel olarak insan haklar ı, başka bir neden aranmaksızı
şiye
sonucudur.
Bunlar,
ki
ve
doğal
gereği
salt insan olmanın
bağlı haklardır. Mülkiyet hakkı ise belli bir varsıllık düzeyiyle
doğrudan bağlantılıdır. Herkes mal mülk edinebilme olana ğına
ndaki ayrımcıkavuşamamaktadır. insan hakları eşitler arası
na bir
ligi yasaklarken, mülkiyet hakkmm kendisi, ba şlı başı
ayrımcılık nedenidir.
Konu mülkiyet olunca, i şin içine ekonominin ve sosyal
politikaların karışması da kaçınılmazdır. Yeryüzünün ilk
paylaşımından başlayarak savaş larla elde edilen varl ıklarm
korunması, siyasal yetkeyi elinde bulunduran güç odaklar ı
ile sürekli işbirliğini gerektirmiş tir. Platium tepesi üzerinde,
n
ileride birlikte kuracakları kenti çevreleyecek olan surlar ı
an
kardeşi
ı
rları
aş
çizdiği
sın
yla
toprağa
yerini belirlemek amacı
Romus'u gözünü k ırpmadan bir solukta öldürebilen Romulus,
mülkiyet hakkının ele geçirilip korunması için, acımasızca kaba
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güç kullanmanın somut örneğini vermişti. Nesnel koşullarm
bir gereği olarak ortaya ç ıkan bu anlayış , giderek siyasal iktidarlarla bütünleş meyi zorunlu kılmıştır.
Mülkiyete iliş kin düzenlemelerde, siyasal yakla şımlar her
zaman belirleyici olmuş tur. Konunun ahlaki ve felsefi yönleri
de, genellikle, siyasal beklentiler do ğrultusunda ele almmıştır. insanlığı
n gündemindeki yerini sürekli koruyan s ıcak
tartışmalar, toplumların zaman içersinde değişebilen siyasal
yapılanmalarrnda mülkiyete tan ınan öneme koşut olarak yürütülmektedir. Kapitalizm yanda şları, mülkiyeti özgürlük ve
demokrasinin kayna ğı olarak ele alırlarken, toplumcu akmılar,
hakçasma payla şılmayan vars ıllığ m, özgürlüğün en büyük
düşmanı olduğunu ileri sürmüş lerdir. Mülkiyetin kayna ğı
sorgulanmadıkça, edinilmiş malları
n gerçek hak sahiplerinin
kimler oldukları, hukuksal korumanın hangi boyutlarda sürdürüleceği belirlenemez. Adam Smith'e göre "her devlet sisteminin
ilk ve temel amac ı, adaleti sürdürmektir. Yani toplumun üyelerini,
kendilerine ait olmayan mülkiyetleri gasp etmekten al ıkoymaktır."
Bu nedenle "mülkiyetin kayna ğının hırsızlık" olduğunu söyleyen

Locke, kapitalizm yanda şlarının yoğun eleştirilerini almıştır.
Mülkiyet olgusunun böylesine keskin çizgilerle aç ıklanması yerine, güncel hukuk aç ısı
ndan, hakkı
n içeriğinden ne
anlaşıldığının aydmlatılması, kanımızca en doğru yaklaşım
olacakt
ır. Kuş kusuz özdeki tartışma sürecektir. Sürmesi de doğal ve gereklidir. Üretim araçlar ı
na sahip olman
ın kapitalizn-ıin
çeşitli evrelerinde içerdiği anlam ile, küçük çiftçinin karasabanı
arası
nda, nicelik değil, nitelik farkları bulunmaktadır. Hukuk,
bu farklılığı da gözetmek zorundadır. Ancak doğ
ru çözüm, bütün insanları kucaklayacak siyasal seçeneklerde yatmaktad ır.
• Mülkiyet hakkının insan hakları ile olası bağlant
ısı, öğretide çok tartışılmıştır. Bundan sonra da tartışılacaktır. Felsefe
uzmanları, insan hakları tartışmalarmda hukukun öne ç ıkarılması
nı eleş tirmekte ve bu konunun öncelikle felsefenin ilgi
alanı içinde bulundu ğ
unu vurgulamaktadırlar. "Terimlerin
kavramsal içeriklerini belirlemek, felsefenin i ş idir; bu terimlerin.
bulunduğu maddenin kapsamını belirlemek, hukuk olu şturma işi-
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dir, bir kişinin durumunun bu terimlerin bulundu ğu bir maddeye
bağlantılanması da yargılamanın işidir."
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Bu genel yaklaşımın, özellikle mülkiyet hakk ı yönünden
belirleyici bir önemi bulunmaktadır. Felsefe, mülkiyet hakkını
insan hakları tanımı içinde değerlendirebilecek midir? Felsefena kesin çözümler getiremediği, sürekli değişim
nin de tek başı
içindeki ekonomik ve siyasal akımlarla olan düşünsel ilişkileri
nedeniyle değişken yorumlar yapmak durumunda bulundu ğu
bilinmektedir.
"İnsanın, insan değerleri adı altında toplanan bilim, sanat, felsefe, siyaset, teknik gibi değerleri, etik değerler adı altında toplanan
sevgi, saygı, dürüstlük, cesaret, güven gibi de ğerleri, toplumsal değerler adı altında toplanan eşitlik, laiklik, adalet, özgürlük gibi değerleri
olduğu için, insan değerli bir varlıktır. İnsan böylesi değerlere sahip
olan bir varlık olduğu için, insan değerli görülmüştür ve insan değerli
bir varlık olduğu için de böylesi haldarı vardır."2

insani öne çıkaran böyle bir anlay ış, kanımızca, mülkiyetin korunmasını, insancıl ölçütler içinde de ğerlendirecektir.
Sonuçta, kavramlarm içeriklerini, kapsamlarm ı belirleyip
bunları gündemdeki sorunlara uyarlamak, toplumsal görev
bölümünün hukukçulara yüldedi ği bir işlev olmaktadır. Ulusal
yasaları
n korunması altındaki mülkiyet hakkı, uluslararası innda tanimlannıış
san hakları sözleşmelerinde temel haklar aras ı
bulunduğundan, zorunlu olarak öngörülen korumanın koşulları zorlamalara ve
rı içinde ele alınacaktır. Ancak bu konuda aşı
na
abartılı çözümlere gitmemek gerekmektedir. Müikiyet hakkı
amaçlayan
nitelilder
kazandı
r
mayı
ık
ve
dokunulmazl
saygınlık
yüklemek yerine, konuyu hukuksal düzenlemelerdeki tan ım
ve içerikleri ile uygulamaya koymak, kanımızca en gerçekçi
yaklaşım olacaktır.

2

Kuçuradi, İonna, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı, Symposium, TBB Yayını, Ankara 2004.
Kaygı, Abdullah, Değerlendirme Sorunu ve İnsan Hakları, Insan Hakları,
Ankara Barosu, S. 49, Ankara Barosu, 2006.
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TAR İ HSEl
1.
SUREÇ

Tarihsel Süreç

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi yürürlü ğe
girdiği 10 Aralık 1948'de, mülkiyet hakkım, temel insan haklarmdan birisi olarak benimsemişti. Evrensel Bildirge'nin 17.
maddesinde:

"1. Herkesin, tek başı na yada başkalarıyla birlikte, mülkiyet
hakkı vardır.
2. Kimse keyfi olarak mülkiyetinden yoksun b ırakılamaz."

deniliyordu.
Çok daha ileri bir belge olmasma karşı
n, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi'nde ilk benimsenen biçimiyle mülkiyet
hakkı
m düzenleyen bir kural bulunmuyordu. Aslmda mülkiyetin korunması, Kapitalist Avrupa için son derece önemli ve
belirleyici bir gereksinimdi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği çevresinde örgütlenen komünist ve sosyalist yönetimlere
karşı mülkiyetin korunmasmı temel haklar arasmda de ğerlendirmeyen bir yapilanmarun, kapitalizm aç ısmdan yetersiz
kalacağı açıktı. Ancak savaş yorgunu Avrupa'nm mülkiyet
konusundaki tutumunu belirlemesini geciktiren geçerli nedenleri bulunuyordu. Öncelikle sava şm yakıp yıktığı kentlerin
onarımı, bir çoğunun yeniden yapılması gerekiyordu. Kimi
ülkelerin sı
nırları değişmiş, topraklarmın bir bölümü ba şka
ülkelerin egemenlik alanında kalmıştı. Nazi soykırımından
kaçarak yaşamları
nı kurtarabilenler, malvarlıklarmı bırakarak
başka ülkelere göçmü şlerdi. Bu arada siyasal ve ekonomik
seçenekler konusundaki belirsizlikler de sürüyordu. Avrupa
Konseyi'ni kuran devletlerden bazıları, böylesine karma şık bir
ortamda devinim olanaklar ı
nı kısıtlayıp ekonomik yükümlülüklerini arttıracak düzenlemeleri sakmcalı görüyorlardı.
Örneğin, savaş sonrası
nda sosyal devlet anlayışının olası etkilerini tart
ışan İngiltere ve İsveç yönetimleri, geniş kapsamlı
bir mülkiyet anlayışının yakı
n gelecekteki ekonomik ve sosyal
amaçlı girişimlerini engelleyebilece ği kuşkularmı taşıyorlardı.
İzledikleri politikalar gereği üretim ve dağıtımla birlikte kamu
hizmetinin yürütümünü üstlenen temel birimleri ulusalla ştırma çalışmaları, mülkiyet hakkı
na yönelik abartılı ve kat
ı bir
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konıma karşısında başansız kalabilirdi. Bu ve benzer nitelikteki EK PROTOKOL
belirsizlikler nedeniyle, 3 Eylül 1953'te yürürlü ğe giren Avrupa VE MALVARL İĞ I
Insan Hakları Sözleşmesi, mülkiyet hakkma ilişkin bir kural HAKLARI
içermiyordu.
Mülkiyet hakkı çevresinde sürdürülen tartışmalarm, Birlarak,
leşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'ne yollama yapı
yukarıda değindiğimiz 17. maddenin aynen benimsenmesi
yoluyla çözümü de dü şünülmüştü. Bu önerinin benimsenmemesi üzerine, mülkiyet hakkının elde edilmesini içermeyen,
mülkiyetten yoksun bırakma durumunda giderim ödenmesini
öngörmeyen, oldukça dağmık ve çok yönlü yorumlara aç ık
bir düzenleme üzerinde görü ş birliği sağlanabildi.3 Yukarıda
nı da Sözleşme
ısaca özetlediğimiz koşullarda mülkiyet hakkı
k
kapsamına almak amacıyla 20 Mart 1952 'de Paris'te imzala-

nan "İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya İlişkin Ek
Protokol", yeterli onaylar sağlandıktan sonra, 18 Mayıs 1954
ı
'de yürürlüğe girdi. Türkiye 19 Mart 1954 günlü ve 8662 say ıl
Resmi Gazete'de yaymianan 6336 sayılı yasa ile AİHS'ni, Ek (1
Numaral
ı ) Protokol ile birlikte onaylayarak ulusal hukukumuza kattı. Demek ki, 1 Numaralı Ek Protokol, diğer Avrupa
Konseyi üyeleri ile birlikte, Türkiye'de de aynı günde yürürlüğe
girmiş oluyordu.
2. Ek Protokol ve Malvarl ığı Hakları

Ek Protokol'ün mülkiyet hakk ıyla ilgili 1. maddesini,
n diliyle
Türkiye Büyük Millet Mecisi'nce onaylanan yasan ı
aşağıya aktarıyoruz:

"Her hakiki veya hükmi şahıs mallarının masuniyetine riayet
edilmesi hakkı na maliktir. Herhangi bir kimse ancak amme menfaati
icabı olarak ve kanunun derpiş eylediği şartlar ve devletler hukukunun
umumi prensipleri dahilinde mülkünden mahrum edilebilir.
Yukarıdaki hükümler, devletlerin, emvalin umumi menfaate
uygun olarak istimalini tanzim veya vergilerin veyahut da sair mükelPauliat, Helene, Mülkiyet Hakk ı, AİHS ve İdari Yargı, Sempozyum, TBB
Yayını, 267-284, Ankara 2006.
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EK PROTOKOL lefiyetlerin veyahut da para cezalar ının tahsili için zaruri gördükleri
VE MALVAR İİ GI kanunları yürürlüğe koymak hususunda malik bulunduklar ı
hukuka
HAKLAR'

halel getirmez."

Kamusal özgürlükleri düzenleyen Aİ HS'de ekonomik
konulara çok az yer verilmi şti. 4. maddedeki zorla çalıştırma
yasağı, 11. maddedeki sendika hakkmdan sonra, Ek Protokol
ile, mülkiyet hakkı da Sözleşme güvencesi altına almmış oldu.
AİHS'nin ilk ek protokolü olmas ı nedeniyle mülkiyet hakkını
ele alan bu düzenlemenin ba şlangıçta bir numarası bulunmuyordu. Ancak daha sonra yeni yeni protokollerin yürürlü ğe
konulmasıyla birlikte, sıralamaya koşut olarak 1 Numarah Ek
Protokol adım aldı.
A. Geleneksel Hukuka Göre
Mülkiyet Hakkının Konusu
özleşme'nin öngördüğü mülkiyet hakkı, ulusal ve geleneksel hukuktaki mülkiyet hakkı tanımıyla örtüşmemektedir.
Aralarmda gerek içerik gerekse hukuksal ölçütler bak ımından
önemli farklılıklar bulunmaktad ır. Öncelikle kar şılaştırmalı
olarak, mülkiyet hakkı deyiminin ne anlama geldi ğinin üzerinde duracağız.
Geleneksel hukuk anlayış mda olduğu gibi, ulusal yasalarımızda da mülkiyet hakkı, belli bir malvarlığı üzerindeki egemenlik biçiminde algılanıyor. Malvarhğı, genellikle bir takım
somut nesnelerden oluş uyor. Bu konudaki en geni ş kapsamlı
ölçüt, taşınır ve taşınmaz mallar ayrımidır. Önalım, geri alım,
kullanma, oturma, yararlanma, ta şmmaz yükümlülüğü gibi
tapu siciline iş lenebilen haklar, doğrudan doğruya mülkiyet
hakkı kapsamı
nda değerlendirilmiyor.
Türk Medeni Kanunu'nun "Mülkiyet lu ıkkının içeriği" baş-

lıklı 683. maddesinde:

"Bir şeye nialik olan kimse, hukuk düzeninin s ınırları içinde,
o şey üzerinde dilediğ i gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.
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Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye kar şı
istihkıık davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir."

denilmektedir.
683. madde, mülkiyet hakkının konusunu, birinci paragrafta "şey", ikinci paragrafta "mal" sözcüğü ile anlatmıştır.
Sözlüklere baktığımızda, "şey" in karşılığı "nesne, nen" olarak
verilmektedir. "Nen" sözcüğü, "insanın dışında kalan, ağırlığı
ve kütlesi olan her türlü varlık" olarak tanımlanmaktadır. Mülk
sözcüğ
ü, "ev, dükkan, arazi gibi taşınmaz mallar" karşılığmda
kullanılmaktadır. Mülkiyet ise, "kişinin iyeliği altında bulunan
şeyler, "veya "mülk iyeliği, sahipliği" kavramlarıyla anlatılmaktadır. Kısaca diyebiliriz ki, ulusal hukuktaki mülkiyet hakk ı
kavramı ile, güncel dildeki mülkiyeti anlatan sözcükler, büyük
ölçüde örtüşmektedir. Mülkiyetin konusu, ki şilerin edinmiş
bulundukları nesnel varlıklardan olu5maktadır.4
TMK' nın 704. maddesinde, ta şmmaz mülkiyetinin konusu,
". . .arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli
haklar ile, kat mülkiyeti kütü ğüne kayı tlı bağımsız bölümler..." olarak
belirlenmiştir. Bunlar, tarla, arsa, arazi gibi alanlar ile, üzerlerindeki, bitki örtüsü, ağaçlar, akarsular, alt ve üst kaynaklar
ile yapılar ve benzeri do ğal veya insanlarca üretilmiş nesnel
varlıklardır. Devingen taşıtlar olan gemiler de, taşmmaz mal
kapsamında değerlendirilmektedir.
TMK'mn 762. maddesindeki "taşınır mülkiyeti" ise, "...
nitelikleri itibariyle ta şınabilen maddi şeyler ile, edinmeye elverişli
olan ve taşınmaz mülkiyeti kavramına girme yen doğal güçler..."

den oluşmaktadır. Elektrik akımı, edinilmeye elverişli taşı
nır
bir ürün türü olmaktadır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Yasası'nm 1. maddesindeki tanımlardan yola çıkarak, "eser" ile
"eser sahibi" arasmdaki ilişkinin de, yasanın bütünlüğ
ü içinde
bir tür müikiyet hakkı oluşturduğu kabul edilebilecektir.

' Türk Hukuk Kurumu, Türk Hukuk Lugatz, s. 255, Ankara 1991.
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B. AİHS'e Göre Malvarlığı Haklarının Konusu

Aİ HS'E GÖRE
MALVARLI Ğİ
HAKLARININ
KONUSU

Geleneksel hukukta dar bir kapsamda tutulması
na karşı
n,
AİHM, Sözleşme'de açık bir tanın ın bulunmamasından da
yararlanarak mülkiyet hakkım çok geniş olarak yorumladı.
Ulusal hukuklarda malvarli ğı hakları arasmda anılan taşmır veya taşmmaz mülkiyetinin konular ın
ı, ekonomik değeri
olabilen tüm variıkları 'mülk' kavramı içinde ele aldı.
Bununla de yetinmeyerek, temelleri Roma hukuku'na
kadar uzanan ulusal yasalardaki mülkiyet tan ımlarını bir
yana bırakarak, parasal değeri olabilen, nesnel yada soyut,
hemen her konuyu mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirdi. Malvarlığı
nın yalnız kendisini değil, bu haklarla ba ğlantılı
ikincil ilişki ve sözleşmeleri de ayn
ı ölçütler içinde ele aldı.
Örneğin bir beton karıcı aygıtın mülkiyeti muhafaza koşuluyla
üçüncü kişiye satıldığı olayda Mahkeme, bu i şlemin nasıl bir
ilişki oluşturduğunu tartışırken; " .. . mal mülk kavram ının nesnel
varlıkların mülkiyeti ile sınırlandırılama yan özerk bir anlamı bulunduğundan..." yola çıkarak, başvurucunurı "...beton karıştırıcısı
üzerindeki hakkının mülkiyet hakkı mı yoksa bir mala ilişkin ayni
güvence mi olduğunu..." önemsemeye gerek görmeksizin, "...
beton karıcıya el konulmasını ve satılmasını, her koşulda başvurucu
şirketin 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesi kapsam ındaki mal ve
mülkünün dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkına
yapılmış bir müdahale olduğunu..." kararlaştırdı. (Gasus Dosier

ve Födertecnik GmbH/ Hollanda, 1995)
Mahkeme, bir muhasebe i şletmesinin müşterilerini de
"mülk" tanımı içinde değerlendirmiştir. "Mahkemeye göre başvurucular, kendi çabaları ile bir müşteri birikimi olu şturmu şlardır. Bu
olgu, bir çok yönden özel hak niteliğindedir ve başvurucu açısından
edinilmiş kişisel bir varlıktır." Bu gerekçelerle, müşteri birikiminin

1. maddenin korunması altında bulunduğ
u kararlaşt1rılmışt1r.6
(Van Marie ve Diğerleri/Hollanda, 1986)

6

Dutertre, Gilles, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alı ntılar,
S. 438, Avrupa Konseyi, 2005.
Dutertre, Gilles, Avrupa Insan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar,
s. 439, Avrupa Konseyi, 2005.
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Yunanistan'da geçen benzer konudaki bir ba şka olayda,
mülk tanınunın fiziki mallarm mülkiyeti ile smırlandırılamayacak özerk bir anlamı olduğunu vurgulayan Mahkeme, Viğer bazı hak ve çıkarların da ekonomik varl ıklar olmaları nedeniyle
mülk olarak kabul edüebileceğini..." belirtmiş ve bir sinemanın
müşterilerini bu kavram içinde de ğerlendirmiştir. (Iatridis/
Yunanistan, 1999)
Sözleşme güvencesindekibütünhaklarmöznesi, 11. madde
ayrık tutulursa, gerçek kişilerdir. Müikiyet hakkının öznesi ise,
u gibi, tüzel kişler de olabilmektedir. Bu
gerçek kişiler olduğ
özellik, malvarlığı haklarıyla birlikte, bağlantı kurulabilen bir
çok alanda, tüzel kişilerin AİHM'e bireysel başvuru olanağıru
geni5letmiştir.8 Mahkeme, "...kendisini elinde bulunduran kişiye
geçerli hakları, özellikle oy kullanma hakkını veren, aynı zamanda
şirketin bir bölümüne sahip olma olanağını sağlayan ve şirketin varlıkları üzerinde dolayl ı yoldan istemde bulunma hakkını tanıyan şirket
hisse senetlerinin mülk olduğunu..." kararlaştırmıştır. (Bramelid
ve Malmström/ İsveç, 1987)
AİHM, Yunanistan'dan gelen bir ba şvuru nedeniyle, tahkim kurulu kararının başvurucu yönünden uygulanma olanağı
bulunan bir alacak oluşturup oluşturmadığmı tartışmıştır.
Devletin savurması 1701/1987 sayılı Yasa nedeniyle 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi çerçevesinde başvuruculara ait
herhangi bir mülke müdahale edilmediği temelirie dayanmaktadır. Hükümete göre, ne 13910/ 79 say ılı karar, ne de tahkim
kararı, devlete karşı bir kanıt oluşturmak için yeterli de ğildir.
Henüz kesinlik kazanmayan bir karar, kesinle şmiş bir tahkim
kararı ile tanınan bir hakka eşdeğer sayılamaz.
Mahkeme' ye göre, Başvurucuların 1 Numarah Protokol'ün
1. maddesi kapsamında bir 'mülke' sahip olup olmadıklarını belirlemek için Mahkeme'nin, Atina Birinci Derece
nın
Mahkemesi'nin 13910/ 79 sayıh kararının ve tahkim kararı
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Carrs-Frisk, Monica, Mülkiyet Hakkı, Avrupa Konseyi, Türkiye Barolar
Birliği Yayını, Ankara 2005.
Gemalmaz, Mehmet Semih, Uluslarüstü Insan Hakları Teorisine Giriş,
5. baskı, Legal Yaymcrl ık, s 730, Istanbul 2005.
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Aİ HS'E GÖRE kendi lehlerine icra edilecek kadar kesinlik ta şıyan bir borç
MALVARLIGI oluşturup oluşturmadığın
ı incelemesi gerekmektedir. YarHAKLARININ
yöntemine göre, uyuşmazlığm özü konusundaki ilk
KONUSU

incelemeyi gerçekle ştirerek mahkemenin öncelikle bu konuda
bir ön karar vermesini zorunlu kilmaktad ır.

Atina Birinci Derece Mahkemesi, Komisyon'un da yapt ığı
gibi devletin başvuruculara borçlu oldu ğunu ilkesel olarak
kabul etmekle birlikte, ileri sürülen hasar ı
n varliğı ve miktarı
konusunda karar vermeden önce tanıkların dinlenmesini
istemiştir. Böyle bir kararm tek etkisi, ortaya koyduklar ı say
ın mahkemece kabul edilece ğine ilişkin başvurucuları-larm
umutlandırması olmuştur. Sonuçta ortaya çıkan borcun icra
edilebilir olup olmadığı, iki üst mahkemenin yapacağı inceleme
ile belirlenecektir.
Üç farkli para birimi üzerinden belirlenen en üst miktarlara
göre açıkça devletin yükümlülüğünü benimseyen tahkim kararı
nda durum bundan farklıdır. Mahkeme, tahkim kararmın
özünü onaylama veya onaylamamanın kendi görevi olmadığı
konusunda dayalı devlet ile aynı görüştedir. Ancak bu karar
içeriğinde taraflara ilişkin olarak ortaya konulan hukuksal
görüşleri dikkate almak durumundad ır. Kullanılan sözcüklere
göre, tahkim kararı nihai ve bağlayıcıdır. Herhangi bir icra
işlemine gereksinimi yoktur. Kararın bu yönüne herhangi bir
itiraz bulunmamaktadır. Yunanistan yasaları
na göre tahkim
kararları son karar niteliğindedir ve uygulanabilme gücü
bulunmaktadır. Hakem kararlarma itiraz gerekçeleri Medeni
Usul Kanunu'nun 897. maddesinde belirtilmi ştir. Tahkim kararlarının özüne ise itirazda bulunma olana ğı yoktur.
Bu nedenlerle 1701/1987 sayilı Yasa'nın kabul edildiği sı
rada, 27 5ubat1984 tarihli tahkim kararı, başvuruculara, kararda
belirtilen miktarlar üzerinden bir alacak tahakkuk ettirmi ştir.
Kararı
n bozulması olanağı vardı, ancak hem birinci derecedeki
hem de üst derece yargı yerleri, iki kez kararı
n bozulması
na
gerek olmadığı yönünde kararlar vermişlerdir. Bu koşullarda,
Mahkeme'nin görüşüne göre, hakem kararı
na konu olan hak,
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi uyarmca "mal ve mü/k"
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olarak kabul edilmektedir. (Stran Grek Refineries ve Stratis
Andreadis/ Yunanistan, 1994)
Mahkeme Van Gogh'un bir tablosu nedeniyle, İtalya'da
çıkan bir uyuşmazlık kapsamında zilyetlik olgusunu de ğerlendirmiştir. Tabloyu elinde bulunduran ki şi, malik oldu ğunu
ileri sürmektedir. İtalyan devleti ise, önahm hakk ı çerçevesinde
tarihi ve sanatsal de ğeri bulunan tablonun kamunun mülkiyetinde olduğu görüşündedir. Bu çok karmaşık konuda AİHM,
uzunca bir süre tabloyu elinde bulunduran kişinin 1. madde
kapsamında malik sayılabileceğini kararlaştırmıştır. Mahkeme, başvurucunun tablonun sahibi olduğuna karar vermediği
halde, zilyetliğini korumuş, devlet eliyle gerçekleştirilen müdahalenin ba şvurucu üzerinde kişisel nitelikte a şırı bir yük
oluşturduğ
u gerekçesiyle, Ek Protokol'un 1. maddesinin ihlal
edildiğine karar vermiştir. (Beyeler/ İtalya, 2000)10
Mahkeme, bağlayıcı ve uygulanabilir nitelikteki yargı kararıyla benimsenmiş olan bir borcun varlığının, Sözleşmenin eki
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi ba ğlamında yararlanan kişi
bakımından mülkiyet hakkı oluşturduğunu çeşitli kararlarmda
benimsemiştir. Bu tür bir kararı
n ulusal yetkililerce geçersiz
sayılması, mülkiyetin barışçıl kullanımına bir müdahale olu şturur. (Androsov v. Rusya, no. 63973/00, 69, 6 Ekim 2005)"
Maivarlığı hakları bir yönüyle somut değerlerdir. Bunlarm
hukuksal bir istemin konusu yapılabilmeleri için, öncelikle kişilerle iişkilendirilmeleri gerekir. Bir ba şka değişle, varlıklar,
eğer bireylerce edinilmi şlerse, malvarlığı haklarının konusu
olmaktadırlar.
Ancak bir kaçma de ğindiğimiz yukarıdaki örneklerin de
ortaya koyduğ
u gibi, "Taşınır ve taşınmaz mallar, elle tutulabilen
veya dokunulamayan varlıklar, hisseler, patenthr, tahkim kararları,
emeklilik aylığı, kira alacakları, bir etkinliğin yürütülmesinden kaynaklanan ekonomik ç ıkarlar, mesleğini uygulama hakkı, yön tenısel
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MALVARLİĞI HAKL4RI uygulamalara dönük
ILE MEDEN İ HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLER
"mü/ki yet hakkı "
ARASINDAKI
İ lİŞKİ LER

beklentiler, "12 AİHM'rıin kararları ile mül-

kiyet hakları içinde değerlendirilen konulard ır. Kanımızca
deyimi bu kadar yaygm bir ilişkiler alanını
tanımlamaya yeterli gelmeyecektir. Konularm geni şliğini ve
çeşitliliğini gözeterek, Ek 1. Protokol'ün içeri ğini, "malvarlığı
hakları " olarak anmayı daha uygun görüyoruz.

C. Malvarlığı Hakları İle Medeni Hak ve
Yükümlülükler Arasındaki İlişkiler
Malvarlığı tanımınin böylesine geniş bir içerik kazanmasmda, Sözleşme'nin 6/1. maddesindeki "...medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili nizalar..." deyimi de etkili oldu. 1 Numaralı
Protokol'ün 1. maddesi nasıl malvarlığı haklarının hukuksal
temelini oluşturuyorsa, 6. maddenin 1. bendindeki "medeni
n Sözleşme
hak ve yükümlülükler" deyimi de, sözü edilen hakkı
bütünündeki güvencelerini belirlemektedir. Medeni hak kavramı, çok geniş bir anlam zenginliği içerniesi nedeniyle, zaman
içersinde, uluslararası gelişmeler doğrultusunda hak tanımının
çeşitlenip, yeni kavramlara açilmasmda itici bir ivme görevini yürütüyor. Mahkeme'nin yakla şımına göre, tartışılan bir
olayda, gerçekten "medeni hak ve yükü mlülükler"in konu edilip
edilmediğini belirlemek için, öncelikle da yalı Devlet'in hukuk
düzenine başvurmak gerekiyor. Mahkeme, yargısal denetimini
yaparken ulusal tanımlarla bağlı olmadığmdan, uyuşmazlık
konusu olayların niteliğini genellikle, Ek Protokol'ün 1. maddesindeki müikiyet hakkı ve Sözleşme'nin 6/1. maddesindeki
medeni hak ve yükümlülükler deyimleriyle birlikte belirliyor.
Mahkeme'nin bu yaklaşımı, elbette, ulusal tanımları anlamsız
ve geçersiz kılmıyor.
Yerleşik yaklaşmurta göre AİHM, önüne gelen uyu şmazlıkta, 6/1. madde kapsamındaki davaya konu olan çıkarlar
ekonomik nitelikte ise, söz konusu hakkm "medeni" mi yoksa
"özel" nitelikte mi olduğunu belirleyecektir. Böyle bir sorgu12
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lama, doğal olarak müikiyet hakkının kullanımını saptayan
yöntemlerin tartışıldığı bir alanda geçecektir. Bu nedenle,
ndaki
malvarlığı hakları ile "medeni hak ve yükümlülükler" arası
erlendirmek
gerekmektedir:
ntılı bır biçimde değ
ilişkiyi ayrı
a. Medeni Hak ve Yükümlülüklerin Içeri ği

AİHM 6. madde kapsamında yer alan hak ve yükümlülüklerin "medeni" boyutuna genel bir tanım getirmeyi gereksiz
bulmaktadır. Mahkeme, bu konudaki görü ş ünü Benthem/Hollanda kararmda, (16, paragraf 35) 'AİHM, "medeni hak ve yükümlülükler" kavram ına iliş kin soyut bir tan ım getirmenin zorunlu
olduğunu dü şünmemektedir.' tümcesiyle belirtmi ştir. Mahkemeyi

böyle bir yoruma yönlendiren neden, medeni hak ve yükümlülüklerin do ğası gereği tanımlanmasırıın oldukça zorluklar
taşıması ve zaman içinde geliş en bir kavram olmasıd ır.
Aİ HM "medeni hak ve yükümlülükler" deyiminin, iç hukuka

ilişkin olarak özerkliğini vurgulamakta ve birbirlerini bütünleyen kararlarmda, ulusal hukukun bu kavram ın tanınılanmasmda belirli bir etkinliği bulunduğunu benimsemektedir. Ancak
son değ erlendirmeyi, kendi elinde bulundurmaktad ır:
"Mahkeme'nin içtihad ı na göre, 'medeni hak ve yükümlülükler'
kavramı yalnızca dayalı Devlet'in iç hukukuna dayan ılarak yorumlanamaz. Mahkeme pek çok karar ında bu kavramı n Sözle şme'nin 6
maddesinin 1. Jikras ı bağlamında "özerk" olduğu ilkesini belirtmiştir.
(bkz., diğer örneklerin yan ı sı ra, König-Almanya, 1978. paragraf8889 ve Baraona-Portekiz 1987, paragraf 42). Mahkeme görülmekte olan
bu davada da aynı doğrultudaki hukuksal inancını yinelemiştir. Başka
menin ilke ve amacıyla bağdaşmayacak sonuçlara
bir çözümün Sözleş
yol açabileceği dü5ünülmektedir. 1113 (König-Almanya, 1978)
"Mahkeme, 'medeni hak ve yükümlülükler' tan ımının özerk
bir kavram olduğu sonucuna varmakla birlikte, ilgili Devletin iç
hukukunun bu bağlamda önem ta şımadığını da düşünmemektedir.
Bir hakkın Sözleşme kapsamındaki anlamı yla medeni olarak alg ı13

Dutertre, a. g. e.,s. 202.
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MALVARLI Ğİ HAKL4RI lanıp algılanmayacağı , ilgili Devlet'in iç hukukundaki yasal s
ınıfLE MEDEN! HAK VE landırılmasına göre değ
il, sözü edilen hakk ın içeriğine ve etkileri ne
YUKUMLULUKLER

dayanılarak kararla ştırılmalıdı ;r. 6. maddenin 1. fikrası tarafların
statüsü gözetilmeksizin, uyu şmazlıkların nasıl çözünıleneceğine ilişİ LİŞ Kİ LER
kin mevzuatı n çerçevesi ve bu konuda yetkili k ılınmış nıerciin niteliği
itibariyle uygulanı r. Dava sonucunun, medeni hak ve yükümlülükler
açısından belirleyici olması yeterlidir."4 (Deumeland/ Almanya

1986) ve (Baraona/Portekiz 1987)15
Gerçekten, kocası bir iş kazasmda ölen kad ının ek dul aylığı
almak için açtığı dava (Daumeland/ Almanya, siyasal nedenlerle ülkesinden kaçmak zorunda kalan i ş adamının, yokluğunda
bütün malvarliğına, banka hesaplarma el konulmas ı ve iflasma
karar verilmesi üzerine, yeni bir Anayasa yapild ıktan sonra
geri dönüş ünde zararları
nın karşılanması amacıyla devlete
karşı açtığı dava (Baraona/Portekiz), A İHM'nce 'medeni hak
ve yükümlülüklerle ilgili uyu şmazlık' olarak nitelenmiştir. Her iki
davan
ın konusu da, ayrı ca, malvarhğı güvencesi kapsamında
bulunmaktadır.
Mahkeme'nin "medeni hak ve yükümlülükler" deyimini
tanımlamaktan uzak durmaya çal ışırken, ulusal organlarm
değerlendirmeleriyle kendisini ba ğlı saymadığım sık sık vurgulaması bir çeliş ki olarak görülebilir. Ancak Mahkeme, bu
yaklaşımı ile kendisini s ırurlamak istememekte ve yeri geldikçe
pek çok davada yapt ığı gibi, Sözle şme'nin "günün ko şulları
ışığı nda yorumlanması gereken yaşayan bir belge" olduğu gerekçesi ile denetim alanını, giderek Sözle ş me'nin uygulanmasını
geniş letmeye yönelen kararlar verebilmektedir.
"Bir kiş inin, iç hukukta dava konusu olabilecek savlar ının bulunması, gerçekte, sözü edilen medeni hakk ın yaln ızca ulusal hukuk
kurallarınca tan ımlanmış olduğ u biçimiyle nesnel içeri ğine göre
değil, ayrı ca olası uyu şmazlıklarda istemlerini mahkemeye getirme
olanakların ı önleyen veya k ısı tlayan yön temsel engellerin varl ığına
da bağlıdır. İkinci türe giren davalarda, 6. maddenin 1. fikras ı uygu14
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lanabilir. Ku şkusuz, Sözle şme'nin uygulama organları, 6. maddenin
1. fıkrasının yorumlanması yoluyla söz konusu devlette hukuksal
temeli olmayan nesnel içerikli bir medeni hak yaratacak de ğillerdir.
Ancak, Sözle şme'yi uygulayan organlarının sınırlaması veya denetimi olmaksızın bir devlet, bütün medeni hak türlerini mahkemelerin
yetki alanından çıkarır, yada büyük bir gruba veya kişi topluluğuna
medeni yükümlülükler bakımından dokunulmazl ık sağlarsa, bu,
demokratik bir toplumda hukukun üstünlü ğü ile veya 6. maddenin
1.Jikrasına temel olu şturan, medeni haklara ilişkin istemlerin karara
bağlanmak üzere bir yarg ıcın önüne getirilebilmesi ilkesi ile tutarlı
olmaz. (bkz., Fayed-Birleşik Krallık Davası, 21 Eylül 1994 tarihli
karar, seri A No. 294-B. paragraf 65).
Başvurucunun açmak istediği dava, İngiliz hukuku kapsam ında
çok iyi bilinen bir dava nedeni olan bedeni zarardan do ğan tazminat
davasıydı. AİHM, başvurucunun iddiasının hukuki bir temeli olmadığını, zira var olabilecek maddi hakk ın tüm kapsam ının Devlet'in
dokunulmazlığı doktrini işle tilerek ortadan kalkt ığını ileri süren
Hükümet savunmasını kabul etmemektedir. Bir Devlet'e karşı açılan
davaya hukuk yolları sınırsız olarak kapatılamaz. Eğer dayalı Devlet
dokunulmazlı ktan feragat ederse, dava mahkemede görülebilir ve
karara bağlanabilir. Dokunulmazl ığın bağışlanmasına maddi bir hak
niteliğinde değil, ulusal mahkemelerin hakkı belirleme yetkilerinin
önündeki yön temsel bir engel gözüyle bak ılmalıdır."16 (Al-Adsan

I. İngiltere, 2001)
AİHM bu kararı ile, Hükümet'in uluslararas ı hukuka dayalı dokunulmazlık ilkesi nedeniyle 6. maddenin 1. f ıkrasının
tartışılan davada uygulanamayaca ğına iliş kin savunmalarını
yerinde bulmamıştır. Ancak medeni hak ve yükümlülükler
konusunda daha başka uyuşmazlıklarda da uygulanabilecek
üç temel ilke koymuş tur. Bunlardan birincisi, 6/1. maddenin, Sözleşme'ye katılan devletler açısmdan. "medeni hak ve
yükümlülükler"le ilgili belirgin bir içerik güvencesi olu şturmamasıdır. Böylece bireyler, Sözle şme'nin 6/1. maddesindeki güvenceden yararlanabilmek için, edinmek istedikleri
hakkın kayna ğını, öncelikle ulusal hukuka dayand ırmak
16

Dutertre, a. g. e., s. 199.
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durumundadırlar. İkinci konu, devletlerin, medeni ve nesnel
hakları belirlemekte, geniş bir uygulama çeşitliliği içinde bulunmalarıdır. Mahkeme'nin iş levi, temel hak ve özgürlükleri
ARASINDAKİ
kısıtlamak olmadıgma gore, ulusal tanımlara saygılı olacaktır.
İ LİŞ Kİ LER
Ancak bunu yaparken, tartışılan hakları bir bütün olarak ele
alacaktır. Böylece, ulusal hukukun tanıdığı bir hakka getirilen
olağan dışı kısıtlama ve sınırlamalar, hakkm özünü zedeliyor
yada büsbütün ortadan kald ırıyorsa, bunu da 6/1. maddenin
koşulları içinde değ erlendirecektir. Kararm üçüncü vurgusu
da, "medeni haklar" ile, "medeni yükümlülükler" arasmda kurulmasmı zorunlu gördüğü dengedir. Gerçekten de, kar şılıklı
konumlardaki kiş ilerden birisi için "hak" olan bir edim, ilişkiııin karşı ucundaki kişi için "yükümlülük" oluşturmaktadır.
Devletlerin gereksiz ayrıcalık ve dokunulmazlıklar getirerek,
sorumlu tutulması gereken kiş ileri bu yükümlülü ğün dışma
çıkarmaları, Sözleşme'nin temelindeki adil denge anlay ışıyla
çeliş ecektir. Mahkeme, medeni haklara iliş kin ciddi ve belirgin
bir uyuşmazhğm var olduğu her üç koşulda da, olayı değerlendirmek açısmdan, Sözleş me'nin 6/1. maddesi kapsamında
kendisini yetkili görmektedir.
AİHM, kamusal görev ili şkisinden kaynaklanmakla birlikte, kamu gücünü do ğrudan uygulayan devlet görevlilerinin
dışmda kalan devlet memurlarmın kurumlarıyla olan akçali
uyuşmazlıklarmı, medeni haklar bağlamında değerlendirmek-.
tedir. Mahkeme, emekliye ay ırma, iş ine son verme gibi görevle
ilgili uyuşmazlıklarm ikincil sonucu olan gelir yitiklerini de bu

MALVARLI Ğİ HAKLARI
ILE MIDEN! HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLER

çerçevede ele almaktadı
r. "Olayı n, Hükümet tarafindan belirtilen
kamu hukuku boyutları na karşın, en önemli sorun, ba şvurucunun
yaln ızca idari mercilerle olan ilişkilerden dolayı etkilenmiş olması
değil, ayrıca gelir kaynağına el atılması nedeniyle de zarara uğratılmasıdır. Başvurucu Federal Tüzük'te belirtilen belirli kurallardan
kaynaklanan bireysel bir ekonomik hak talep etmektedir. A İHM, malulen emeklilik ve sosyal güvenlikten yaralanmayla ilgili sorunlar ın
tartışıldığı bu davayı da Sözle şme'nin 6t/1. maddesi kapsam ında ele
almış tır." (Schuller-Zgraggen/ İsviçre, 1993)'
Dutertre, s. 204.
16
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Yukarıda değinilen uyuşmazliklardan kamusal i şlemlerle
bağlantılı olan bazı davalar, Türkiye'de idari yarg ı yerlerinde
n hangörülmektedir. Aİ HM, bu tür ayrmılarla, uyuşmazlıkları
gi mahkemelerin görev alanına girdiği konularıyla ve ulusal
ölçekteki görev bölü ş ümüyle ilgilenmemektedir. Mahkeme
ndan önemli olan uyu şmazlıkların içeriğidir. Sözleşme'nin
açısı
6. maddesinin 1. fıkrası, tartışılan eylemin doğası bakımından
n çiğnen"maddi" olduğu durumlarda ve yine maddi hakları
nda uygulanır. Uyuşmazlığm humesine ilişkin savlar karşısı
kuksal kaynağı ve idari yargının görev alanına girmekte oluşu
göz önünde bulundurulmaz. Mahkeme, böyle bir yakla şımın
ürünü olarak, kamu hukuku alanında kalan yönetsel işlemlerin
önemli bir bölümünü, "medeni hak ve yükiinılülük niteliğindeki
uyu şmazlık" sayarak, 6. maddenin uygulama alanında değerlendirmiştir. Bu yaklaşımın sonucu olarak, bir özel hukuk i şlemiı
nin geçerliği için, yürütme organının izin ve denetimine ba ğl
kılmması, bu iş lemin özünü yani medeni hak olma niteli ğini
ortadan kaldırmaz. Ulusal hukukun kamusal sayd ığı bir işlem,
ndan 6. madde ba ğlamında
ı olan AİHM tarafı
denetim organ
değerlendirilirken, önce, söz konusu i şlemden doğan hakkm
içeriği veya sonuçları gözetilerek kamusal veya özel nitelikten
ığı araştırilarak sonuca varılmaktadır.18
hangisi-in ağır bast
ileride bağımsız bir başlık altında de ğerlendirirken vurgulayacağımız gibi, devlet'in sosyal koruma kapsam ında, bireyin
nda giderek artan etkinlilderi de, Makeme'ce,
gündelik yaşantısı
i göz önünde bulundurulan niteliğ
genellikle, incelenen hakkı
rak, "medeni hak" kapsamında ele almmaktadır.

b. Malvarlığı ve Medeni Haklar Kapsamında
Değerlendirilmeyen Konular
Bu konuyu başlıca iki yönden ele almak gerekiyor. Baz ı
uyuş mahklar, ekonomik içerik ve ilgileri de olsa, A İHS'nin
kapsamı içersinde de ğerlendiilmemektedir. Örne ğin kamu
görevine atanma ve seçilme, vatanda şı olmadığı bir devletin
Gölcüklü/Gözübüyük, a. g. y.. s. 209.
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MALVARU İ HAKLARJ ülkesine
ILE MEDENI HAK VE

girme, oturma ve çal ış ma izni alma, devletlerin vergi
salma ve vergileri belirleme yetkileri, Anayasa Mahkemesi'nin
YÜKÜMLÜLÜKLER
ulusal yasaların iptali ile ilgili kararları, askerlik yükümlülüğü, sendikalarm toplu i ş sözleşmesi bağı tlama ve grev yaptUŞ KiLER
ma olanakları, özel hukuk davalar ı
nda adli yardım verilmesi,
tıbbi sağaltırn giderlerinin devletçe üstlenilmesi istemi, genel
afetlerde devletin kendi karar ı ile zarar görenlere yardım
etmesi, kamu görevlilerinin i şlemleri sırasmda resmi diller
dışı
nda istedikleri dili kullanamamalar ı, malvarliğı hakları
dışı
ndaki ekonomik ve sosyal haklar, yargılamanı
n yenilenmesi istemleri, kamu gücünü kullanma yetkisine sahip kamu
personeli ile ilgili idari i şlemler, AİHK'nın ve izleyen yillarda
Aİ HM'nin kararları ile Sözleşme'yle ba ğdaş maz bulunmuştur.
Sözleş me'nin koruma alanı içinde bulunan ve 6. maddeye göre medeni haklar aras ı
nda yer alan bazı özel hukuk ili şkileri, nitelikleri gere ği malvarliğı hakları içinde ele almamamaktadır. Aile hukukuna ilişkin uyu şmazlıklardan çocukları
n
koruma altına alınması, velayet hakkmın saptanması, anne ve
babanın çocukları ile kişisel iliş kilerinin düzenlenmesi, evlat
edinme gibi Sözleşme'nin 6. maddesinde yer alan medeni hak
ve yükümlülükler kapsam ında bulunmakla birlikte, malvarl ığı haklarıyla do ğrudan ilişkilendirilmeyen konulard ır.
Sözleş me ve Ek Protololler'in korudu ğu tüm hak ve yükümlülüklerin de, medeni hak kavram ı içerisinde ele al ı
nması
gerekmemektedir. Örne ğin Millet Meclisi seçimlerinde adayl ık
siyasal bir hak olarak korundu ğu ve ba şvurucunun maddi ç ıkarları söz konusu oldu ğu halde, doğası bakımından medeni
haklar tanmuna girmediği için, sonuçta 6. maddenin 1. bendi
uygulanmamış trn (Pierre-Bloch/ Fransa, 1997)
Aİ HM, 6. madde kapsamındaki baz ı konularda oldukça
çeliş kili kararlar verebilmektedir. Özellikle çevre hukuku
alanında ulusal yasalardan destek bulamayan ba şvurucular,
Mahkeme'ce, yak ı
ndıkları olayla kendileri aras ı
nda çok somut
nedensellik ilişkisi kurmaya zorlanmaktad ırlar. Yerine göre
savunulabilir nitelikteki ekonomik yitikler de, Mahkeme'ce
18
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göz önünde bulundurulabilmektedir. Ancak böyle bir ili şki- MAİVARLI Ğ I HAKLARI
nin kurulamadığı ve ulusal yasalarm medeni hak tanımadığı IŒ MEDENI HAK VE
konularda, Mahkeme de olaya olumsuz yakla şmaktadır. YÜKÜMLÜLÜKLER
AIHM nın boyle bır başvuruyu degerlendırdıgı bır kararını ARASINDAKİ
aşağıda özetliyoruz:
".. Başvurucuların dilekçelerinde, Federal Konsey'den i şletme
lisansının uzatılmasının reddini isterlerken, buna gerekçe olarak,
Mühleberg elektrik san tralinde ciddi ve giderilmesi olanaks ız yapım
yanlışları bulunduğunu, bu santralin günümüz güvenlik standartlarını yerine getirmediğini ve bu koşulları nedeniyle, ortalama
beklentilerin üzerinde bir kaza olas ılığı taşıdığını belirttikleri an ımsatılmaktadır. İler sürülen teknik kusurların varlığı ve bunlardan
kaynaklanan tehlikelerin genel anlam ıyla halka ve çevreye olan
etkisinin azaltılmas ı gereğini kanıtlamak için, ba şvurucular, bulabildikleri tüm yollara başvurmu şlardır. Ancak, bütün çabalarına
karşın, dava konusu yaptıkları elektrik santralinin i şletme koşulları
ile, kendi fiziksel bütünlüklerini koruma hakları arasında doğrudan
bir bağ kurmayı başaramamışlardır. Zira, Mühleberg elektrik santralinin işletilmesinin, kendileri için kişisel olarak ciddi ve daha da
önemlisi, yakın bir tehlike olu şturduğunu kanıtlayamamışlardır. Bu
tür somut bulguların yokluğunda, Federal Konsey'in gündemdeki
davada alınmasını emredebileceği önlemlerin halk üzerindeki etkileri, bir takım varsa yı mların ötesine geçememektedir. Sonuçta, gerek
tehlikeler gerekse alınabilecek önlemler, ba şvuranlar
ın dayanak olarak
gösterdikleri hak açısından, AİHM'nin yerleşik kararları bağlamında,
davanın sonucunun doğrudan belirleyici olmasını sağlayacak bir olasılık derecesinde saptanmamıştı r. AİHM'nin görü şüne göre, Federal
Konsey'in karar
ı ile başvuranların ileri sürdükleri hak arasındaki
bağlantı çok yüzeysel ve uzaktır. Bu durumda incelenen dava, 6.
maddenin 1. fikrası kapsamına girmemektedir." 19 (Balmer-Schafroth

ve Diğerleri/ İsviçre, 1997)
Ulusal mahkemelerin, 25.30 kilometrelik çapm üzerindeki
yakı
n çevrelerine zehirli gazlar serpti ğim saptadığı Yatağan,
Gökova ve Yeniköy termik santralarının yaklaşık 300 kilometre
uzağında yaşayan başvurucularm açtığı davada, AİHM, mede19

Dutertre, a. g. y., s. 197.
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ni hak kavramını aşağıdaki tü.mcelerle yorulmamış ve yakınma
konusu olaya uygulamıştır:

YÜKÜMLÜLÜKLER
ARASINDAK İ
İ LİŞ K İ LER

"64. Mahkeme, Sözle şme'nin 611. maddesi için 'medeni' ibaresinin uygulanabilir olmasını, en azından iç hukukta kabul edilen bir
'medeni hak' üzerinde tartışma olması gerektiğini yinelemektedir.
Tartışma gerçek ve ciddi olmak zorundadır; yalnızca güncel bir hakkın varlığıyla değil, ayrıca, hakkın uygulanma alanı ve amacıyla da
ilgili olabilir. Yargılamanın sonucu, söz konusu hak için do ğrudan
bir kesinlik taşımak zorundadır; seyrek bağlantı noktaları ya da uzak
sonuçlar 611 'i harekete-geçirmek için yeterli değildir" (diğerlerinin
yan ı sıra bknz, Taşkın ve Diğerleri/Türkiye, no. 46117199, 130,
AİHM 2004-...; yukarıda 32. paragrafta söz edilen Balmer-Schafroth ve Diğerleri/İsviçre karar
ı; yukarıda 43. paragrafta söz edilen
Athanassoglou ve Diğerleri/İsviçre)
65. Mahkeme, ulusal mahkemeler önündeki yargılamalar ve idari
yetkililer aleyhine yapılan başvurulardan dolayı, başvurucular
ın, Ege
bölgesinde yaşamalar
ı nedeniyle, san trallerin çevreye zarar vermesi,
bölgede sağlık ve yaşam için risk olu şturmasından dolayı üç termik
santralin çalışmasına karşı mücadele ettiklerinin açık olduğuna dikkat
çekmektedir. Ba şvurucular, ekonomik ya da başka herhangi kay ıpla
karşı karşıya kaldıklar
ını ileri sürmemi şler; sağlıklı ve dengeli bir
çevrede yaşamaya ilişkin anayasal haklarına dayanmışlardır (bkz.,
yukar
ıda 14. paragraf. Türk hukuku böyle bir hakk ı tanımıştır; bu
ıda 46. paragraf
anlamda Anayasa'n ın 56. maddesi açıktır (bkz., yukar
ve idare mahkemesi kararlar
ı da bunu kabul etmektedir. Daha önceden
söz edilenleri dikkate alarak Mahkeme, termik san trallerin tehlikeli
faaliyetlerinin neden oldu ğu çevre zararına karşı koruma için başvuına; başvurucular
ın
rucuların Türk hukukuna göre yetkili olduklar
tartışılabilir bir iddiası/istemi olduğuna inanmıştır. Bu, var olan
"tartışma"nın ciddi ve gerçek olduğunu ortaya koymaktadır.
66. Bu yüzden Mahkeme, söz konusu hakkın bir "medeni hak"
olup olmadığı husu sunu saptamal ıdır. Bu bağlamda Mahkeme,
Aydın İdare Mahkemesince bilirkişi raporu temelinde, tehlikeli gaz
ve kül emisyonu yüzünden Gökova, Yeniköy ve Yatağan termik
santrallerinin çevre kirliliğine neden olduğ
unun ve toplum sağlığı
için tehlike taşıdığının, saptandığına dikkat çeker. Termik santraller
20
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tarafindan yayı lan tehlikeli gazı n, 25-30 kilometrelik çap ın üstünde
bir alanı etkileyebileceği, idare mahkemesinin bulgular ı ndan ortaya
konmaktadır. (bkz., yukarı da 22. paragraf . Bu mesafe ba şvurucuların
yaşadığı yeri kapsamaktadı r ve termik san trallerin yak ın çevresinde
yaşayanlar gibi spesifik ve yak ın bir riske sokmamas ına rağmen,
fiziksel bütünlüklerini korumak için onlara harekete geçme Juıkkını
vermektedir.
67. Mahkeme, ba şvurucuların sağlıklı ve dengeli bir çevrede
yaşama hakkı na sahip bireyler oldukları na; çevresel kirliliğini önlemenin ve çevreyi koruman ı n sürdürülmesi gereken bir görev oldu ğuna;
ı n termik santrallerin çal ışmasının devamına ilişkin
idari makamlar
kararını n iptalini ve termik san trallerin çevresel tehlike yaratan çalışmalarını n durdurulması amacıyla mahkemenin bir karar vermesini
talep etmek için Türk hukukuna göre hak sahibi olduklar ına dikkat
çekmektedir (bkz., yukar ı da 22. ve 53. paragraflar). Ek olarak, idare
mahkemelerince verilen kararlar ba şvurucuları n lehinedir ve bu
kararları n uygulanmasını n reddine yönelik herhangi bir idari karar
almak ya da anı lan kararları n arkası na dolanmak, onlara tazminat
yolunu açmıştı r (bkz., yukarı da 57. ve 58. paragraflarda söz edilen
Taşkın ve Diğerleri kararı). Bu nedenle, bir bütün olarak ele al ındığı nda, idare mahkemeleri önündeki yarg ılamalardan çıkan sonuç,
başvurucuları n medeni haklarıyla bağlantılı olduğu hususunun
dikkate al ınabileceğidir.
68. Mahkeme, Sözle ş me'nin 611. maddesinde yer alan "medeni
hak" kavramını n, Sözle şme'nin 53. maddesi ba ğlamında iç hukukta
uygulanabilir bir hakk ın kısıtlanması olarak yorumlanamayacağına
dikkat çeker. Bu açıdan, hükümetin dayanak olarak gösterdi ği kararlar,
ı halihazırdaki
özellikle Balmer-Schafro ve Athanassoglou kararlar
davadan farklıdı r; bu davalardaki ba şvurucuları n gücü, nükleer
san trallerin iş letme izinlerinin uzat ılmasına yönelik itirazları üzerine, bir mahkemeden karar almak için yeterli olmam ıştı. Hüseyin
Cahit Ünver davas ında ise, başvurucu tarafindan talep edilen hak,
idare hukukuna göre, usuli bir hakt ı r ve iç hukuka göre sahip oldu ğu
herhangi bir spesifik hakk ın korunmasıyla ilgili değildir." (Okyay
ve Diğ erleri! Türkiye, 2005)20
z° Tortop, Nilgün, çevirisi.
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MALVARLIĞ I HAKLARI
Yukarı daki gerekçelerin de ortaya koydu ğu gibi, SözleşILE MEDEN İ HAK VE me'nin doğ
rudan koruma altına almadığı haklar, ulusal hukuk
YÜKÜMLÜLÜKLER
açısı
ndan medeni hak olarak benimseniyorsa, Mahkeme, var
ARASINDAKİ
olan
hakları kısıtlama yoluna gıtmeyecektır.
İ LİŞKİ LER

Fransa'da devlet memurlar ı arası
nda gerçekleştirilen bir
yükseltilme sınavının uygulamadaki sonuçlar ı da AİHM'ye iletilmiştir. Baş vurucular, kamu kurulu şu olan posta ve telekomünikasyon şirketinde çal ışmak için, şirket içinde mühendislere
yönelik olarak aç ılan bir sınava katılmışlar, başarı sağlamışlar
ve niteliklerine uygun bo ş bir kadro açılıncaya değ in, bölüm
içi atanmaları yapılmak üzere bekleyen çal ış anlar listesinde
yer ain-uşlardır. Adı aynı listede yer alan ve birkaç y ıl sonra
gerçekleştirilen aynı tür sı
navda başarılı olan meslektaşlarından
birisi, ba şvurucuları
n önüne geçerek, bölümdeki bo ş mühendis
kadrosuna atanmıştır. Ba şvurucular, meslekta şlarınm atanma
kararının ve onun iş e yerleş tirilmesinin, bölüm için listeyle
düzenlenen atanma s ırasmı ve ilgili iç hukuk kurallar ı
nı ihlal
etmiş olduğu görüşüyle, karara karşı, şirket içinde itirazda
bulunmuşlardır. itirazları, Bölge Müdürü tarafı
ndan reddedilmiştir. Ba şvurucular, şirket içi itirazları
na iliş kin ret kararı
nm,
görevlendirme ve atama kararlar ı
nı
n araştırılmasmı bir yana
bıraktığı gerekçesiyle İ dare Mahkemesi'ne ba şvurmuşlardır.
İ dare Mahkemesi ba ş vuruyu tümüyle kabul etmi ştir.
Kendi sıraları atlanarak baş ka bir meslektaşlarmın göreve
atanmasma ili şkin karara karşı yargı yoluna giden iki devlet
memurunun izledikleri süreç, Mahkeme'ce Sözle şme'nin 6/1.
maddesine göre kabul edilmez bulundu. Ba şvurucuların profesyonel çalışmasıyla ili şkilendirilen hak sahipli ği, bölüm için
hazırlanmış listedeki atanma s ırası
na bağlanmıştır. Ancak bu
hak yaln
ızca, "medeni hak" gibi karakterize edilebilen, bireysel
nitelikte bir atanma olana ğıdır. Hukuksal tartışma sürecinde
ortaya çıkan sonuç, bu a şamarun, ba şvurucularm şirket içindeki kariyerleri ya da akçal ı konumları üzerinde do ğrudan
bir etki yaratma kapasitesine sahip olmad ığıdı r. Bu nedenle,
başvurucuların ileri sürdüğü hak, bir medeni hak olarak, kabul
edilebilir nitelikte de ğildir. Olumsuz sonuçlanan yasal sürecin
ortaya ç ıkardığı ise, ba şvurucuların medeni hakları açısmdan,
22
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yalınca uzak ve belirsiz bir beklenti içinde olmalar ıdır. Başvuru,
konusu bakımından yetki kurallarıyla bağdaş maz bulunmu5
tur.2' (Revel ve Mora/ Fransa, 2005)

MALVARLI Ğ I HAKLARI

Böylece ekonomik sonuçlar ı olabilecek bir uyuşmazlık,
Sözleşme'nin koruduğu medeni hak niteliğinde görülmediği
için, yetki yönünden reddedilnıiş olmaktadır. Oysa, başvurucularm istemleri ulusal yargı yerince haklı bulunduğu halde
ndan yaklaşmış i açısı
n niteliğ
Mahkeme, bu kez olaya hakkı
tır. Mahkeme bu tutumu ile geleneksel yönteminden uzakla şmış ve uyuşmazlığı bir temyiz mahkemesi gibi de ğerlendirmiştir.

İ LİŞ K İ LER

n çevresinde yaUkrayna'nm Çernobil kentinde ve yakı
ndan sonra
n
,
nükleer
reaktörün
patlaması
şamakta olan halkı
daha güvenli bölgelere yerle ştirilmesi gerekmiş ti. Çernobil
kurbanı olan bir bayana kullanması amacıyla kamu birimlerini
n alınan apartman dairesi için kendisinin de üstlendi ğ
ce satı
n geri ödenmesindeki gecikmeler nedeniyle
bazı harcamaları
ığı başvuru, ulusal yaslara dayanılarak Mahkeme'ce kabul
yapt
edilmez bulunmuştur. Olay, aşağı da özetlenen süreçlerden
geçmiştir.
Çernobil felaketinden sonra, başvurucu ve ailesi oturmakta
oldukları Çernobil'e 100 km uzaktaki evlerinden ayr ılarak,
Kırım'daki başka bir kente taşınmışlardır. 1996'da başvurucu, konut gereksinimini karşı lamak amacıyla yöneticilerin
satın aldıkları evin bedeliııin bir bölümünü kendisi ödemi ştir.
Başvurucu ayrıca evin onarımı için de para harcamıştır. 1999
yılında başvurucu, Çernobil kurbanı kimliğiyle kendisine verilen apartman dairesine yaptığı harcamaları geri alabilmek
n alınan
için yöneticilere başvurmuş tur. ilgili kamu birimi, satı
olmak
n
geri
dönüşü
harcamaları
ığı
nedeniyle
yapt
taşmmaz
ndan başlayarak, 3 taksitte başvurucuya
üzere 2000 yılı Eylül ayı
bazı ödemelerde bulunmuştur. Başvurucu eline geçen toplam
ığı harcanaparanm, apartman dairesinin onar ımı için yapt
na
ları bile karşılamadığı ve enflasyonun etkisinin alacakları
21

Tortop, Nilgün, çevirisi.
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MALVARL İĞ I HAKL4RI yansıtılmadığı gerekçesiyle, Çernobil İşleri Bakanlığı'na karşı
ILE MEDEN! HAK VE yargı yoluna başvurmuş tur. Ancak mahkemeden olumlu sonuç
YÜKÜMLÜLÜKLER
ARASINDAKI
İ LİŞ Kİ LER

alamamıştır. Davayı medeni bir hak olarak de ğil, devletin yasadan kaynaklanan kamusal yükümlülü ğü boyutunda ele alan
Yargıtay, baş vurucuya geri ödenecek miktarı
n saptanrnasmda,
gerçek harcama ve yitiklerin temel al ınamayacağmı, iç hukukun öngördüğü ölçütlere göre hesaplanaca ğmı vurgulamıştır.
Kararda, baş vurucunun devletten kiraladığı memleketindeki
apartman dairesinde de şu anda oğlunun oturmakta olduğu
belirtilmiştir.
Hükümet, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine göre
başvurucunun, hakk ı çığnenen kiş i (kurban) konumunda bulunmadığmı ileri sürmüş tür. Mahkeme, bu itirazı yerinde bulmarnıştır. Mahkeme, başvurucunurı devletin ödeme yetersizli ği
yüzünden apartmana yapt ığı harcamaları
n geri ödenmesindeki
gecikmeyi, "mağdur" sayılması için yeterli bulmuştur. Bu nedenle baş vurunun özünün incelemesine geçmi ştir.

Mahkeme'ye göre yak ınılan olay, başvurucunun örnek
gösterdiği Akkuş/ Türkiye davasıyla örtüşmemektedir. Sözü
edilen baş vurudaki devletin 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesine aykırı bulunan yanlış uygulaması, gecikmeli ödemeden kaynaklanan enflasyon yitikleri ı-ü tazmin etmemesi idi.
Bu davada ise ba şvurucu, hiçbir zaman kendi ülkesinde bir
apartman dairesine sahip olamamıştır. Bilinen nedenle de
konutunu Kırım'a taşınmak zorunda kalınca, boşalttığı apartman dairesine kendi o ğlu yerleşmiş ve orada sürekli ya şamaya
başlamıştır. Bununla birlikte, ulusal mahkemede aç ılan ve iki
aşamalı yargı
lama yöntemi içinde yürütülen dava sonucunda
başvurucuya ödenecek miktar do ğru olarak hesaplanmıştır.
Baş vurucuya yürürlükteki yasalara göre belirlenen tazminat
miktarı tam olarak ödenn-ıiş tir. Yerel mahkemeler, enflasyon
yitiklerinin tam olarak kar şılanmasmı öngören kuralları
n Ukrayna yasalarmda bulunmadığın
ı belirtmişlerdir. Mahkeme,
ulusal yarg
ı yerlerinin de ğerlendirmesinde sorgulanabilecek
bir durum bulamadığını vurgulamıştır. Başvurucu tarafmdan başlatılan yargısal süreç, edinilmiş bir mülkiyet hakkı
nı
24
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içermemektedir. 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesine göre
herhangi bir 'me şru beklenti' de bulunmadığından, başvuru
Sözleşme'yle bağdaşamaz bulunmuştur. (Danılyuk/ Ukrayna, 2005)
Bu kararm temel ölçütü, Ukrayna Yargıtayı'nm alt mahkemece reddedilen davay ı medeni bir hak olarak değil, devletin yasadan kaynaklanan kamusal yükümlülü ğü olarak
nitelemesidir. AİHM de, devlet sorumluluğunu ulusal yasa
boyutunda de ğerlendirmiştir. Başvurucunun bu olaydan
önce edinilmiş kişisel bir konutunun bulunmamas ı nedeniyle, malvarlığı hakkının devletçe çiğnenmesi söz konusu
değildir. Reaktör patlaması sonucunda devletin kendisine
ü de
dilediği koşullarda yeni bir konut sağlama yükümlülüğ
bulunmamaktadır. Bu durumda, ileride daha ayrmtıh olarak
değineceğimiz "meşru beklenti" den de söz edilemeyecektir. İç
ü yükümlülüğün devletçe yerine getirilhukukun öngördüğ
diği adil yargılanma güvencelerini içeren bir mahkeme kararı
ile aydmlandığma göre, yakınılan olayda Sözleşme ihlali saptanamamıştır.
Mahkeme'nin bu gün için sıcak bakmadığı alanlarda da
bireysel baş vuru yolunun büsbütün kapah oldu ğu düşünülmemelidir. Sözleş me'nin 14. maddesindeki "eşit davranma
yükümlülüğü" ile, Sözleşme 'nin korumas ı altındaki diğer haklarla ilişkilendirilebildiği oranda "silahların eşitliği" kuramı, ulusal

uygulamalarm niteliğine göre, daha önce kapsam d ışı sayılan
n da AİHM'ce incelenmesine dayanak olu şturabilmekhakları
tedir. Bireysel başvurularda, Sözleşme'nin kapsadığı hak ve
ilkelerle, ulusal düzeyde çözüm getirilemeyen uyu şmazhklar
nda, güncel ekonomik, hukuksal ve teknik ilerlemeleri
arası
de gözeterek kurulacak nedenseilik ili şkileri, AİHM'nin yeni
açılımlara yönlendirilmesi bak ımından yararlı sonuçlar verebilecektir.

Dinç, Defne, çevirisi.
Dinç, Güney, Sorularla AIHS, TBB yay ını, s. 106, Ankara 2006.
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c. Aİ HM'nin Kararları ile
Medeni Hak ve Yükümlülükler ve
Malvarlığı Hakları Kapsamında
Değerlendirilen Ba şvurular
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ARASINDAKİ
İ LİŞ Kİ LER

Çekişmeli konularm, Sözle şme'nin ve 1 Numaralı Ek
Protokol'ün sağladığı korumadan yararlanabilmesi için, baz ı
kurucu koşullarm gerçekle şmesi gerekmektedir. Sözle şme'nin
ve Ek Protokollerin koruma altma aldığı haklar nedeniyle
ulusal düzeyde oluşan hukuk uyuşmazlıklarının kesinleşen
yargısal sonuçları, doğrudan doğruya veya koşulları varsa 6.
maddenin 1. bendinde anılan '... medeni hak ve yükümlülüklerle
ilgili nizalar..." bağlamında AİHM'nin incelemesine sunulabilmektedir. Mahkeme'ye göre uyu şmazlık konusu olay
hakkmda uygulanan yasalarm niteliği önemli değildir. Bunlar,
ister hukuksal, ister ticari yada yönetsel içerikli olsun, olaya
yönetsel veya adli mahkemelerden hangisi bakarsa baksın,
içeriği medeni hak ve yükümlülükleri ilgiendirdiği koşullarda,
6. maddenin kapsamına girmektedir. Mahkeme, yorumlar ında
daha da ileri giderek, kamulaştırma işlemlerini, yapı ruhsatlarını, bir mesleğin uygulanması konusundaki kamusal izinleri ve
benzer içerikli uyuşmazlıkları da 6. madde bağlamında değerlendirmiştir. 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinde yer alan
mülkiyet hakkı ile birlikte ele almdığmda, özel hukuk kişileri
arasmdaki parasal içerikli tüm davalar, ticaret ve iş hukuku
ilişkileri, sözleş melerden, aile hukukundan kaynaklanan davalar, tazminatlar ve elde edilmiş mülkiyet hakkının kullanımı
ve korunmasıyla bağlantılı tüm uyuşmazhklar, AİHM' nin yetki
alanına girmektedir. Ulusal hukuka göre mülkiyet hakkı içinde
değerlendirilmeyen, kira, işçi ücretleri, haksız tutuklama tazminatı gibi bir çok konu, A İHM'ce mülkiyet tanımı kapsaırunda
ele alınmaktadır.
Örneğin, aşağıdaki dava adlar ı, ilgili ülkeler ve tartışılan
konu başliklarma göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin
kararlarıyla, mahkemece bir kitabın zor alimına karar verilmesi
(Handyside/ İngiltere 1976), ticari şirketlerin hisse senetleri
(Bramelid ve Malmströ/ İsveç 1979), imar planları ile getirilen geçici veya uzun süreli yapılaşma yasakları (Sporrong ve
26
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Lönnroth/ İsveç 1982), (Allan Jakobsen/ İsveç 1989), benzin
istasyonu işletme ruhsatı (Benthem/Hollanda 1985), avukat
stajyerinin ücretsiz çalıştırılması (Van Der Muselle/Belçika
1983), uçak ve gemi sanayinin millile ştirilmesi (Lithgow ve
diğerleri/ İngiltere 1986), meslek odalarma üye olma
luluğu (Van Marle/Hollanda 1986), işletmenin mü şterileri
(Van Marle ve Di ğerleri/Hollanda, 1986) kaçak altın sikkelerin
zoralımı (Agosi / İngiltere 1986), kamulaştırma işlemleri (Erkner ve Hofauer/Avusturya 1987) ve (Poiss/Avusturya 1987),
nmalarma
kiralanan konutlarm kiracıları tarafı
ndan satı
n alı
nolanak tanıyan yasa (James ve Diğerleri/ İngiltere, 1986), taşı
maz kiralarma devletin müdahalesi (Mellacher ve di ğerleri/
Avusturya 1989), kiracilar derne ği ödentisi (Langborger/ İsveç,
1989), alkollü içki satış ruhsatı (Tre Traktörer AB/Isveç 1989),
patent hakları (Smith Kime ve French Laboratories/ Hollanda
1990), sağlık sigortasmdan yararlanma (Feldbrugge/Hollanda, 1986), malulluk yardımı (Salesi/ İtalya, 1993), emeklilik
hakkı (Lombarda/ İtalya, 1992), malulen emeklilik (Schuler
- Zgraggen/ İsviçre, 1993), işsizlik sigortasmdan yararlanma
nan
(Gaygusuz/ Avusturya, 1996), ödevliden haks ız olarak alı
vergilerin geri ödenmesi (National ve Provincial Building Society ve Diğerleri/ İngiltere, 1997), kilise vergisi (Darby/ İsveç
1990), taşocağı işletme ruhsatı (Fredin/ İsveç, 1991), do ğal sit
ım smırlamaları
kapsamına alı
nan taşmmaza getirilen kullan
(Derlemaas/ Hollanda 1991), itfaiye hizmetine katılım vergisi
(Karlheinz Schmidt/Almanya 1994), özel yasa ile ki şisel taşmmazlara kamulaştırma yapılmadan bedelsiz elkonulması
(Papamichaloupoulas/ Yunanistan 1991), hekimlik yapma
izni (Kraska/ İsviçre 1993), çarp ışan gemilerle bağlantılı hasar
tazminatı (Pressos Compania Naveira SA/Belçika 1995), ta şınır
malın mülkiyeti muhafaza ko şuluyla satışı (Gasus Dosier ve
Födertecnil< GmbH/ Hollanda, 1995), emekli ayhklar ı (Müller/
Avusturya 1997), sinemanm mü şterileri (latridis/Yunanistan
1999), tarımsal alanlarda ortaklaşa avlanma (Chosagou/ Fransa,
1999), mülkiyeti kan
ıtlanamayan Van Gogh tablosuna zilyedlik (Beyeler/ İtalya 2000), 1974 Kıbrıs müdahalesi nedeniyle
taşmmazlarmdan yararlanamayan ki şilerin tazminat istemleri
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MALVARLII HAKLARI (Loizidou/Türkiye 1995,1996,1998), (Demades/Türkiye 2003),
ILE MEDEN İ HAK VE (Eugenia Michaelidou Developments Ltd and Michael TymYUKUMLUWKLE vios/Türkiye 2003), yüksek enflasyona kar şm kamulaştırma
ARASINDAKI
bedellerinin geç ödenmesi (Akku ş/Türkiye 1997), (Aka/Türİ LİŞ Kİ LER

kiye 1998), hükümet güçlerinin konutlar ı yakması (Selçuk ve
Asker/Türkiye 1998), silah satış ları yasaklanan işletmelerin
zararlarmın devletçe ödenmesi (lan Edgar Limtd. ve di ğerleri!
İngiltere, 2000), balıkçılara getirilen avlanma k ısıtlamaları
(Postı ve Rahko/ Finlandiya, 2002), haks ız tutuklama tazminatı
(Göç/Türkiye, 2002), kamula ştırmalarda iş araçlarına sağlanan
güvence (Lallement/ Fransa, 2002), devletten geri almacak
vergi (Buffalo SRL/ İtalya, 2003), tesçil edilmiş marka (Aııheuser-Busch/Portekiz 2003), İkinci Dünya Savaşı'nın ardmdan
toprak reformu için elkonulan ta şmmazlarm iki Almanya'nm
birleş mesinden sonraki konumu, (Jahn ve Diğerleri! Almanya,
2004), başkasmın borcuna kefil olmak (Back/ Finlandiya, 2004)
sosyal yardım ödeneği, (Scea Ferme De Fresnoy/ Fransa, 2005),
(Poznakhırına/ Rusya, 2005), vergi yükümlüsüne salman para
cezası (Valico-İtalya, 2006), yargı harçiarı (Weissman/ Romanya, 2006), medeni hak ve yükümlülüklerle ba ğlantilı olarak
mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilen uygulamalardan
bazılarıdır.24
Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler düzeyindeki mülkiyet
hakkı uyuşmazkkları zaman içersinde yenilenip çe şitlendikçe,
bu değişimlere koşut olarak Aİ HM kararları da yeni açılımlara
yönelmektedir.
D. Mülk Sahibi
"Her hakiki veya hükmi şahıs mallarının masuniyetine riayet
edilmesi hakkına maliktir, " diyen 1. maddenin 1. tiimcesinde

n, var olan ve edinilmiş hakmülk sahibine tanınan korumanı
larla smırlı olduğu vurgıilannııştır. Sözleşme mülk edinme
beklentisini korumamaktadır. Geleceğe yönelik mal edinme
Dinç, Güney, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Adil Yargılanma Hakkı, s.
11-13, Izmir Barosu Yay ını, Izmir 2006.
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ndan korunması gereken bir hak olu ş- MALVARLII HAKLARI
olasılığı , Sözleşme aç ısı
iL EMEDENIHAK VE
turmamaktadır. Mahkeme'ye göre 1 Numarali Protokol'ün 1. .
KLER
maddesindeki mülkiyet hakk ı, "... herkesin malvarl ığını barışçı ARASINDAKi
biçimde kullanma hakk ını içermektedir. Bu madde yaln ız mülkiyet
hakkı bulunan ki ş ilere uygulanabilir. Madde, vasiyet, miras, ba ğışlama veya baş ka yollarla mülkiyetin kazan ılmasını güvence altına
almamaktadır." (Marckx/ Belçika, 1979)

Mahkeme, kendisine adli yard ım görevi verilen bir avulama giderlerinin ve
kat stajyerinin bu i ş için harcadığı yargı
emeğinin kar şilığmın ödenmemesi nedeniyle yapt ığı başvuruda, yakmmacırun " ... hizmetlerinin bir ödeme gerektirmedi ği..."
görüşünde olmu ş tur. 1. madde yaz ı n biçimine göre, " ... yalnızca edinilmi ş mal ve mülk kapsam ı nda uygulanabilir. Ancak söz
konusu davada Baro'nun karar ı ile baş vurucuya yönelik bir alacak
doğmamıştır..." (Van Der Mussele/Belçika, 1983)

Bir bölümünde tar ımsal üretim yap ılan, diğ er bölümleri
ı olarak kullanılan bir taşınbalık çiftçiliği ve tuz üretim alan
mazm mülkiyeti ulusal ölçekte tartışma konusu olmu ştur. Özel
bir limited şirket tarafından i ş letilen arazinin bir bölümü, ba şvurucu şirketin tapulu mülkiyetindedir. Ta ş mmazm geri kalan
ı şirketin kullanımında
kısmı ise, işletme imtiyazı ile yine ayn
bulunmaktadır.
nda da
Olayı değerlendiren A İ HM, Komisyon'un karar ı
vurgulandığı gibi, arazinin bir bölümünün şirketin malvarl ığı içinde kald ığının tartışmasız olduğunu belirttikten sonra,
diğer bölümü üzerinde iç hukuka göre ba şvurucunun mülkinı vermenin görev
yet hakkının bulunup bulunmadığı kararı
alan
ı içinde olmadığı konusundaki Devlet'in savunmalar ına
ı zamanda, 1 Numaral ı Protokol'ün
katılmıştı r. Ancak ayn
1. maddesi çerçevesinde "mal ve mülk" kavramının özerk bir
una de ğ inerek, (Gasus Dosier-und Förderanlamı bulunduğ
technik GmbH-Hollanda davas ı kararı, 23 Şubat 1995, Seri A.
No. 306. B. s. 46, paragraf 53), mevcut davada tart ışmalı arazi
üzerindeki ba şvurucuların neredeyse yüz y ıldır itiraza konu
nın ve bunu i ş letmekten elde ettikleri gelirin
olmayan haklar ı
1. madde kapsam ında "mal ve mülk" olarak tan ımlanmasına
29
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yol açabileceği görüşünde olmuş tur. (Matros e Silva, Lda ve
Diğerleri! Portekiz, 1996)
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İ LİŞ Kİ LER

Mahkeme, bu kararı ile taşı
nır zilyedliğinde olduğu gibi,
uyuşmazlık ve tartış ma konusu yap ılmadan uzun yıllar hukuka uygun nedenlere dayanan i şletme ve kullanım olanaklarının, bunları çalıştırmakla sağlanan ürünlerin mülkiyet
hakkı kapsamında de ğerlendirileceğini, ta şınmaz zilyedinin
malik konumunda korunaca ğı
nı benimsemiş olmaktadır.
Mahkeme'yi böyle bir yoruma götüren ba şlıca etken, ulusal
hukuktaki tanımlardır:
"Mahkeme, tartışmalı arazinin mu ikiyet sorununa ili şkin bir
karar vermek durumunda de ğ ildir. Devlet konseyi, bu sorunu karara bağ lamak için bir niteleme yapmamas ına karşın, ba şvurucuların
mahkeme önünde dava açabilmek için taraf ehliyetine sahip olduklarını; bundan dolayı söz konusu parselin sahipleri gibi dikkate al ınabileceklerini ya da en az ı ndan 1 Numaralı Protokoi'ün 1. maddesine
göre, normal olarak korunmu ş bir yararlarının olduğunu kabul etmiştir." (Papastavrou Ve Di ğerleri/Yunanistan, 2003)26

Mahkeme, taşı
nır malvarlıkları
nda da, yargısmı, genellikle
ulusal ölçekteki de ğerlendirmelere dayand ırmaktadı r. 1959
yılı
nda yargılanı p mahkum olan ba şvurucunun babas ının
tarihi sikkelerine, altın ve gümüş paralarma el konularak İçişleri Bakanhğı'nda saklanması kararlaştırılmıştı . Mahkumiyet
kararınm 1992 yılında kaldırılması üzerine, ba şvurucunun
sikkeleri geri almak için 1991 yürürlü ğe giren bir yasaya dayanarak açtığı dava, ilk derece mahkemesi taraf ı
ndan kabul
edilmiş ve el koymaya ilişkin ayrı
nıtlı resmi tutanak içeriğine
göre paraları
n kendisine geri verilmesi kararla ştırılmıştı. Ancak
baş vurucunun bu sikkelerin 1991 y ılmda nerede oldu ğunu
kanıtlayamadığı gerekçesiyle üst mahkeme taraf ı
ndan karar
bozularak, davas ı reddedilmiş tir. Olumsuz karar, temyiz
mahkemesi tarafı
ndan da onannııştır. Paraları
n nasıl alı
ndığı
nın olayı
n geçtiği tarihteki geçerli bir tutanakla belgelendi ği
koşullarda, yak ınmacını n, paranı n nerede bulundu ğunu
26
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ndan
kanıtlayamamasmdan söz edilmesi, ulusal hukuk aç ısı
da inandırıcılık ta şımıyordu. Ba şvurucunun malvarl ığının
ell'zoyma yoluyla sonland ırılmasmı, 1 Numaralı Protokol'ün
1. maddesine aykırı bulan Mahkeme, maddi tazminat olarak
n bilirkiş i raporuyla saptanan güncel de ğeri olan 13,
paraları
323 Euro'nun, yarg ılama giderleri ile birlikte ba şvurucuya
ödenmesini kararla5t ırmı5tır.27 (Kopecky/Slovakya, 2003)
Buradaki uyu şmazlık, malvarlığı m kullanamamaktan
ileri gelen bir yoksunluk olmad ığı için, el konulan altın ve
gümüşlerin de ğ eri, tazminata ölçü olarak ele al ınmıştır.
Böylece Mahkeme, ba ş vurucunun giderlerinin tam olarak
karşılanmasını amaçlayan bir karar vermi ştir. Ulusal yargı
yerlerinin bilirkiş i raporuna dayalı olarak saptadığı değerler,
Mahkeme'nin giderim konusunu rahatl ıkla sonlandırmasına
yardımcı olmuştur.
Mahkeme'nin kendi geli ştirdiğ i yorum yöntemiyle
çelişen değ erlendirmeleri de olabilmektedir. Örne ğin Çek
Cumhuriyeti'nden gelen bir yak ınmada ba şvurucu, komünist
rejim süresince, yürürlükteki yönetmeliklere ayk ırı olarak
altın paraları saklamaktan mahküm olmu ş ; paralara ise elkonulmuştu. Rejim de ğiştiğinde, söz konusu yargı kararı yasaya
aykırı olduğu için iptal edilmiş ti. Arkasmdan ba şvurucular,
elkonulmadan önce bir bilirki ş i tarafmdan de ğer biçilen ve
na alınan paralarının tazmini için Ulusal
listelenip, kay ıt altı
Banka'ya ba şvurmuşlardır. Belirli koş ullara ba ğlı olarak, eski
rejim zamanında işlenmiş yanlış lar nedeniyle doğ an zararları
ödemeye yönelik Dava D ışı Eski Hale Getirme Yasas ı'na göre
nda eski hale
baş vurucular, kendi savlar ı temelinde, 1992 y ılı
getirme davası açnıış lar; elkonulmuş altın paralarma ula şma
ıkları bütün davalar ulusal
nı aramışlardır. Ancak açt
yolları
ş vurucular, tazminat elde
ştir.
Ba
mahkemelerce reddedilmi
etmek için hak sahibiyken ve bireysel olarak kimliklerinin
n, yasa, davac ılarm sözkonusu
na karşı
belirlenebiir olmalar ı
altın paraları tanımlamalarmı isteyen bir önko şul içermektedir.
Somut davada mahkemeler, bankan ın elinde bulunan parala27
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MALVARLI Ğ I HAKLARI rm, 1961 yılında başvurucularm ailesinden alı
narak, ell<onulan
ILE MEDEN İ HAK VE alim paralar olduğunu kesin biçimde söylemenin olanaks
ız
YÜKÜMLÜLÜKLER
olduğuna karar vermişlerdir.
ARASINDAKİ
ILİŞ Kİ LER Başvuruyu 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine göre

sorgulayan Mahkeme'ye göre, "Eski hale getirme yasas ı temelindeki savlarma dayanan, ba şvurucular, yeniden elde
etmeyi diledikleri değere iliş kin hak sahibi olmaksızı
n, elkonulmuş altm paralar açısmdan bir malvarl ığı hakkı
na sahip
oldukları
nı göstermeye çalışmışlardır. Bu yüzden tartışmalı
yargılama süreci bir "servetin varlığı" yla değil, bir borçla ilgilidir. Eski hale getirme ko şullarının smırlanıp smırlanmadığmı
iç hukuka göre yorumlamak ve uygulamak ulusal mahkemelerin görevidir. Somut davada ulusal mahkemeler, herhangi
bir keyfilik göstergesi olmaks ızın, yasaya güven temelinde
düzenleme yapmışlardır. Özetle, ulusal mahkeme önünde
dava açıldığı
nda, borç, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine
göre, koruma gerektiren bir "mülkiyet" oluşturmak için yeterli biçimde kanıtlanmamış , yalnızca koşula bağlı kıhnmıştır.
Açıklanan nedenlerle "Dava D ışı Eski Hale Getirme Yasas ı 'na
göre, altın paraları n tazmini için yasal gerekleri yerine getirmekte
başarısız kalan baş vuru kabuledilemez" bulunmuştur. (Nemcova

ve diğerleri/Çek Cumhuriyeti, 2004)
Ulusal düzeydeki davada Çek Cumhuriyeti Yasas ı'nı
n
"altın paraların tanımlanmasını " isteyen ön ko şulunun yerine getirilemediğine ilişkin değerlendirme, özellikle para ve
benzeri nesneler aç ısı
ndan yeterince aç ı
klı
k taşımamaktadır.
Banka'nm ilk kez bilirkişi eliyle değerlendiriip tııtanağ a geçirdikten sonra teslim aldığı altınlarm niteliği belli iken, başvurucudan istenen biçimsel ko şul, kanımızca zorlama niteliğindedir. Kaldı ki, tutarlı nedenlere dayanan alacak haklar ı
da 1 Numaralı Protokol'ün koruma alanı içinde bulunduğundan, baş vurunun kabul edilmez bulunmas ı, tart
ışmaya açı
k
bir değerlendirmedir.
Ek Protokol'de, mülkiyet hakk ı yönünden gerçek ki şilerle tüzel kiş iler arasmda herhagi bir ayrım gözetilmemiştir.
Tortop, Ni1gin, çevirisi.
32
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Tüzel kişilerin mal varlıkları da Sözleşme'nin korumas ı altında bulundurulmaktad ır. Ancak, ulusal yasalarda olduğu gibi,
AİHM'nin kararlarında da tüzel kişilerin ortaklarmın haklarının korunması amacıyla, şirket yöneticilerinin, devletçe
atanan temsilcilerinin, üye veya ortaklarının karşılaşılan özel
durumlara göre hak ve yetkilerinin tartışıldığı değerlendirmeleri bulunmaktadır. Çalışmamızm ilerideki aşamalarında
yeri geldikçe bu konulara da de ğineceğiz.
E. Meşru Beklenti Kavramı
Nesneler, kişi veya kurumlarla mülkiyet ölçeğinde ilişkilendirilmedikleri sürece, malvarl ığı sayılmamaktadır. Mahken 1 Nume'nin, ancak ulusal hukuka göre edinilmiş hakları
sayılabileceğine
nda
malvarliğı
Ek
Protokol
bağlamı
maralı
ilişkin görüşleri, henüz bu olgunluğa ulaşamamış çeşitli düzeydeki beklentilerin, Sözleşme'nin sağladığı korumanın dında bırakıldığı anlamında yorumlanmıştır. İşte bu aşamada,
şı
çözümü gerçekten güçlükler içeren bir sorunla kar şı karşıya
gelinmektedir. Malvarli ğı ilişkileri bu denli kesin çizgilerle
ayrılabihr mi? Mahkeme, önüne getirilen bir çok olayda, bu
soruya, nesnel ölçülere dayanan yanı t arayış larma girmek durumunda kalmıştır. Örneğin, çarpış an gemilerin hasar tazminatlarını etkileyen yeni Belçika yasas ı konusunda, "mülk kavramını n özerk olmakla birlikte, konuyu ulusal hukuk kapsam ında
ele almanın uygun olduğunu belirtmiş tir. Mahkeme, tazminat istemlerinin ulusal yasalara göre hasarı n olu şması ndan hemen sonra
çıktığını gözeterek, böyle bir hak iddias ını, 'varlık' olarak yorumlamıştır." Yeni yasanın yürürlüğe girmesinden önceki genel hu-

na göre, başvurucularm, haksız eylem sonucunkuk kuralları
da giderim isteme olanaklar ının bulunduğundan yola ç ıkan
Mahkeme, "başvurucuların meş ru bir beklentiye sahip olmalar ını "

haklı bir degerlendirme olarak ele alm ı5tır.29 (Pressos Compania Naveira SA/ Belçika, 1995)

29

Carrs, a. g. y., s. 13.
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Mahkeme'nin daha ba şka kararlarında da görülebilen
"rneşru beklenti" kavramı, henüz edinilmiş bir hak düzeyine gelmemekle birlikte, iş lemin kurulu şundaki sağlam dayanaklara
ARASINDAKi
göre, izlenen sürecin bitiminde, gerçekleş mesine kesin gözüyle
bakılabilen bir konumu tan ımlamaktadır. Bu yönleriyle belirsizlik içermemekte, ku şkulu olasıhklarm çok daha ilerisinde bir
anlam taşımaktadır. Sözleşme'nin, henüz kazanılmamış malvarliğmı korumadığı anlayışı benimsendiğinden, AİHM, böyle
bir yorum geliş tirmek durumunda kalmıştır. Ancak malvarlığı
deyinıinin çok geniş olarak ele alınması nedeniyle, özel durumları
n dışı
nda, iliş kinin henüz gerçekleşmeyen ara aşamaları da,
yine malvarlığı tanımına girebilmektedir. Örneğin taşınmaz
alımı için yapılan ödemeler de, sonuçta, malvarlığı bağlamında
bir alacak olu şturmakta ve Sözle şme'nin korunmas ı altında
bulunmaktadır. Buna karşılı k, imar planları, yapı ruhsatları,
işyeri açma ve iş letme izinleri, markalar, patent haklar ı, kamusal sözle şmeler gibi, sonuçlanmad ıkça uygulanma olanağı
bulunmayan kazan ımlar açısı
ndan meş ru beklenti kavram
ı,
özel bir önem taşımaktadır. Bu kavram, ilgilendirildi ği her hak
açısı
ndan somut koşulları
n öngördüğü gerçekleşme olasılığına
göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken bir konu olmaktad ır
Örneğin, eski Yugoslavya'dan ayr ılan Hırvatistan'dan
gönderilen bir malvarlığı uyuşmazlığı nedeniyle Mahkeme,
"meşru beklenti" kavramını hak sahibinin hukuksal yetkilerine
göre değerlendirmi ş tir. Yugoslavya'da 1997 y ılında yürürlü ğe
giren Mülkiyetin İadesi ve Tazmini Yasası, Komünist yönetim
dönemindeki "Kainulaştırma Yasası " bağlamında taşınmazları
kamulaştırılan ve halen üçüncü ki şilerin kiracı olarak kullandığı dairelerin, eski sahiplerine geri verilemesini kapsam ıyordu. Yasaya göre, eski mülk sahiplerine ve mirasç ılarma,
malvarlıldarmın geçmişteki kamulaştırilmasma kar şılık olarak,
yetersiz kalan bir oranda tazminat hakk ı tanmırken; kiracı
konumundaki üçüncü ki ş ilere kullandıkları taşmmazları özel
olarak kurulan bir tazminat fonundan yararlanarak, en uygun
koş ullarda satm alabilme olana ğı verilmişti. Ayrıca eğer kiracı
konumundaki üçüncü ki şi, yukarıda belirtildiği gibi tazminat
fonundan yararlanarak satı
n aldığı mülkü sonradan bo şalt-

MALVARLÙ HAKLARI
İ LE MEDEN! HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLER
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maya karar verirse, önceki sahibine önalım hakkı tanınmaktadır. Geri dönüş işlemi için kirac ı, ilk malikten, geri verece ği
taşınmaza karşılı k kendisine tazminat fonundan yap ılan alım
bedeline eşdeger bır bedel talep edebılmektedır.
2001 yılmda başvurucu, tek mirasç ısı olduğu annesi ile
birlikte, kamulaştırılan bir apartmandaki 27 daire için tazminat almaya hak kazanmışlardır. Ancak 1999 y ılında Anayasa
Mahkemesi'ne, MPS -siyasal parti- grubu ve çeşitli kişiler tarafmdan yapılan başvurular üzerine, Kamula ştırma Yasası'nın
çeşitli hükümlerinin, özellikle eski mülk sahiplerinin önal ım
haklarma ilişkin düzenlemelerin, Anayasa'ya ayk ırı düştüğüne
karar vermiştir. Bu karar nedeniyle başvurucu, önceden ailesinin mülkiyetinde bulunurken kamula ştırilan daireleri tekrar
satın alabilme olana ğını tümüyle yitirmiştir. Anayasa Mahkemesi tarafmdan anayasaya aykırı olduğu saptanan hükümlerin yürürlükten kaldırılmasma yönelik olarak Kamula ştırma
Yasası'na ilişkin değişiklikler, 5 Temmuz 2002'da yürürlü ğe
girmiştir. 19 Ağustos 2002 tarihinde ise, başvurucu, Anayasa
Mahkemesi'nce henüz bir karar verilmesinden önceki döneme
u görüşüyle Mahkeme'ye
ilişkin haklarının geçerli bulundu ğ
başvurmuştur.
Mahkeme başvurunun, öncelikle 1 Numaralı Protokol'ün
1. maddesi kapsamına girip girmediğini tartışmıştır. Başvurucunun dairelere ilişkin önalım hakkı, "edinilmiş mülkiyet/iyelik"
niteliğinde değil, henüz "istek/hak talep etmek" düzeyinde bulunmaktadır. Özelleştirme Yasası'na göre; önalım hakları, bireylere
ış durumuniki koşula bağlı olarak tanınmaktadır. Birincisi; sat
da önalım hakkı
nın yasa doğrultusunda kabul edilebilmesi
ırılan yerin önceki sahibi olduğunun
için, kişinin, kamulaşt
kanıtlanması gerekmektedir. Bu davada, ba şvurucunun "önceki
sahip olma" niteliği, 2001 yılında tanınmıştır. Gerçekleşmesi genın eski kiracıların (ve şimdiki
reken ikinci koşul ise, satış kararı
olmasıdır.
Bu kişilerin taşınmazı
sahiplerinin) isteğine bağlı
satma veya satmam.a kararına varmaları, eşit düzeyde kalan
olasılıklardır. Bu nedenle arsanın satışma yasal açıdan olanak
bulunsa bile, satışm gerçekleşmeme olasılığı da vardır. Bakılan
nmaz sahiplerinin.
davada ise, Temmuz 2002' den önce, bazı taşı
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MALVARLIĞI HAKL4RI satma kararlarını engellennıeye çaliştıkları ileri sürülmüştür.
LE MEDENI HAK VE Buna göre ba şvurucu, taşmmazlrm yeni sahiplerine kar şı,
YUKUMLUWKLER
aksi yönde hukuken zorlay ıcı bir iddia ileri sürememektedir.
ARASIINDAKI
Başvurucunun gerekçesine göre, ön alim haklar ı, alanm satış
İ LİŞ KiLER

kararı vermesi ile başlamaktadır. Mahkeme, Kamulaştırma
Yasası'yla getirilen temel noktaları göz önüne alarak, açıklık
ışmaya gerek görmemiştir. Bu
taşımayan diğer ayrıntıları tart
durumda başvurucu 1. Numaralı Protokol'ün 1. maddesine
göre "iyelik" hakkı
na sahip bulunmamaktad ır. Başvurucunun
önalım hakkmdan yararlanabilmesi olas ılığı, kendisinin bu
konudaki kararı
nı ortaya koyabilmesine ba ğlı değildir. Bu nedenle, başvurucunun engellendiği savları, "meşru bir beklenti"
(legitimate expactation)ye dayanmad ığı için kabul edilmez
bulunmu5tur.30 (Gavella/ Hırvatistan, 2006)
Görüldüğü gibi Hırvat yasası, başvurucuya geçmişte kalan
malvarlığını koşulsuz olarak geri alma olana ğını tanımamaktadır. Bu do ğrultuda bir istemde bulunabilmesi için, şimdiki
malik konumundaki eski kiracmın taşmmazı elden çıkarma
kararına varması ve bu istemini dışa vurması gerekmektedir.
Başvurucunun eski ta şmmazına ulaşması, bu koşullarda yeni
malikin kararına bırakılmış olmaktadır. Tart
ışılan olayda,
edinilmiş bir mülkiyet hakkı bulunmadığı gibi, başvurucunun meşru beklenti düzeyine ula şmış bir hakkının da söz
konusu edilemeyece ği görüşüne varan Mahkeme, 1 Numaral ı
Protokol'ün 1. maddesi ba ğlamında ileri sürülen diğer yakınmaları inclemeye gerek görmemi ştir.
AİHM'nin, çeşitli uyuşmazlıldarı değerlendirirken "meşru
beklenti" kavramın
ı yorumladığı olaylar arasında bulunan,
(Pine Valley Developments Ltd/ İrlanda, 1991), (S. A. R. L.
Du Parc D'actıvıtes De Blotzheım Et La S. C. 1./Fransa, 2003),
(Danılyuk/ Ukrayna, 2005), (Maurıce/ Fransa, 2005), (Anheuser-Busch Inc/ Portekiz, 2005), (Weissman/ Romanya, 2006),
(Gavrikova/Rusya, 2007) davalar ı
nın kararların
ı ve daha başka
değerlendirmelerini ileride yeri geldikçe özetleyece ğiz.

° Dinç Yılmaz, Deniz, çevirisi.
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3. Malvarlığı Haklarının
AİHM Kararları ile Korunmas ı
A. Korumanın Boyutları

MALVARU ĞI
HAKLARININ
AIHM KARARLARI
ILE KORUNMASI

Ülke ekonomileriniörgütleyip işlerliği olan uygulamaları
gerçekleştir mek, AK'ne üye devletlerin ulusal organlar ının
siyasal sorumluluğu altındadır. Bu olgular 1 Numaral ı Ek
Protokol'ün 1. maddesinin düzenlenmesinde etkili olmu ştur.
ışmalar nedeniyle
AİHS'nin oluşumu aşamasmda yaşanan tart
Ek Protokol'un 1. maddesinde, müll<iyet hakk ı konusunda çok
sıkı bir denetim öngörülmemiştir. 1. madde, " ... herkese malvarlığının masuniyetine riayet edilmesi hakkını tanımakla, özü bakımından mülkiyet hakkını güvence altına almıştır. Kişinin mallarından
yararlanma hakkı, mülkiyet hakkının geleneksel temel ögelerinden
birinin özünü olu şturmaktadır." (Hanyside/ İngiltere, 1976)
"Madde ile mülkiyet hakkına getirilen koruma, diğer haklar
konusunda olduğu gibi önce ilkeyi yada genel kural ı koymakta, böylece güvence altına alınan hakkı tanıtmakta, daha sonra genel kurala
ı
getirilmesi olası sınırlama ve kısıtlamaları, bunların meşru koşullar
ile birlikte belirlernektedir."3' Sözleşme'nin diğer maddelerde

tanımlanan temel haklardan ayrı olarak, Ek Protokol'ün birinci
maddesinin ı
kinci tiimcesinde, kişinin mülkiyetinden yoksun
bırakılma neden ve koşullarının öne çıkarılması yoluyla, amaçısı kurulmuştur.
lanan denge temelindeki korumanın çat
Ek Protokol' ün 1. maddesinin bir ba şka özelliği de, ulusal
kurallara daha geniş bir uygulama alanı tanımasıdır. Maddenin
ikinci paragrafında geçen, " ... devletlerin, emvalin umumi menfaate uygun olarak istimalini tanzim..." olanağı, devletlere ulusal
yasalar eliyle mülkiyet hakkını denetim yetkisini tanımaktadır.
Sözleşme keyfiliği önlemekte, ancak hukuksallığm ölçütlerini,
öncelikle kamu yararmı gözeten ulusal yasalara bırakmaktadır.
AİHM'de, Ek Protokol'ü yorumlarken, bu olguları göz önünde
bulundurmaktadır.

31

Gölcüklü, Feyyaz/Gözübüyük, Şeref, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve
Uygulaması, 3. Basım, Turhan Kitabevi, s. 321, Ankara 2002.
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ÜÇ

B. Üç Kural Yöntemi

KURAL

YôNTEMi A İHM'nin mülkiyet hakkı konusundaki uyuşmazliklarda
uyguladığı 'üç kural' yöntenıini belirlediği ilk dava, İsveç'ten
gelen imar planları ile taşınmaz mülkiyetiriin sınırlandırılmasmı tartışıldığı bir başvuru olmuştur. Başvurucularm Stockholm kent merkezindeki 1860'11 yıllardan kalma binalar ının
imar planmda yapılması tasarlanan bir viyadük ayağı
na rastlaması nedeniyle, Hükümet, 1956 yılında, 5 yıl içinde uygulanmak koşuluyla Be İediye'ye kamula ştirma izni vermiştir.
Aynı gerekçe ile taşınınaza 1954 yılında yapılaş ma yasağı da
konulmuştur.
Taşmmazlara getirilen yasak ve k ısıtlamalar sürdüğü
halde, 1979 yılı
na kadar, işlemlerin dayanağı olan imar planı bu alanlarda uygulanman- ııştır. Hükümet, 1979 yılı
nda
Belediye'ye verdi ği kamulaştırma iznini geri almıştır.
Bu olay, Türkiye'de çok sık rastlanan, uygulanmad ıkları
halde kişilerin taş mmazlarmdan yararlanma olana ğını büyük
ölçüde ortadan kaldı ran üst ölçekteki imar düzenlemeleriyle,
kamu hizmetine ayr ılmaları
na karsın uzun yıllar kamula ştırılmayan kısıtlı taşmmazların konumuyla büyük ölçüde örtüşmektedir. Sporrong ve Lönnroth davas ı sonucunda verilen
karar, 1/5000 ölçekli nazı m imar planlarının kesinleşmesine
karşı
n 1/1000 ölçekteki uygulama imar planlar ı yapılmayan,
yol. okul, park alan
ı gibi kamusal kullanın-dara ayrıldığı halde
ilgili idarelerce kamula ştırılmayan, imar Yasası'nın 18. maddesi doğrultusunda düzenleme i ş lemleri tamamlanmayan
arsalarla ilgili sorunlarm çözümüne ışı k tutacak gerekçeler
içermektedir.
AİHM, İsveç' teki kamula ştırma izinlerini ve inş aat yasaklarmı araları
ndaki bağlant
ı nedeniyle birlikte değerlendirdikten sonra, ba şvurucularm mülkiyet hakkı
na bir müdahalenin
varlığını kabul etmiş tir. "Komisyon'un da haklı olarak belirttiği gibi, kamulaştı rma izinlerinin ve in şaat yasaklarının uzun bir
süre birlikte uygulanması, hiç kuş kusuz müdahalenin sonuçlarını
ağırlaştırmıştır." Mahkeme, sonraki aşamada saptanan müda-

halenin 1 Numaralı Protokol'ünl. maddesini ihlal edip etme38
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diğirıi araştırmıştır. Bu karar, Mahkeme'nin mülkiyet hakk ım ÜÇ
kapsayan korumanm boyutlar ım belirlediği ve daha sonraki KURAL
YONTEMI
olaylarda da uyguladığı "üç" yönteminin ölçütlerini ilk
kez koyması bakımından önem ta şımaktadır. Mahkeme'ye
göre;
"Bu madde üç ayrı kuralı kapsamaktadı r. Genel nitelikte olan
birinci kural, mülkiyetten barışçı l bir biçimde yararlanma hakk ını
belirtmektedir. Bu kural birinci fikranı n birinci cümlesinde yer almaktadır. İkinci kural, mülkiyetten yoksun b ırakmayı içermekte ve
bunu belirli koşullara bağlamaktadı r; bu kural, ayn ı flkran ın ikinci
cümlesinde yer almaktadı r. Üçüncü kural devletlerin, ba şka yönı çıkarmak
temlerle birlikte, genel yarara uygun gördükleri yasalar
suretiyle bu amaca uygun olarak mülkiyetin kullan ılmasını kontrol
etme hakkına sahip olduğunu tanımaktadı r; bu kural ikinci flkrada
yer almaktadır.
Bu durumda Mahkeme, birinci kurala uygunluk bulunup bulunmadığını düşünmeden önce, son iki kural ın uygulanabilir olup
olmadığını belirlemelidir.

a. Birinci fıkranı n ikinci cümlesinin uygulanabilirli ği
62. İlk önce, İsveç yetkili nıakamlarının ba şvurucuların mülklerini kamula ştırmadığı anımsanmalıdı r. Bu nedenle ba şvurucular,
hiçbir zaman resmen 'sahibi olduklar ı şeylerden' yoksun b ırakılmamışlardı r; mülklerini kullanmaya, satmaya, vasiyet etmeye, ba ğışlamaya veya ipotek etmeye devam etmi şlerdir.
63. Resmen bir kamula ştı rma yani mülkiyetin nakli yap ılmadıkça, Mahkeme görünü şün ardına geçmek ve yakı nma konusu durumdaki gerçekleri ara ştırmak zorunda olduğ unu hissetmektedir.
ı 'pratik ve etkili' bir şekilde güvence altı na almayı
Sözleşme, haklar
tasarladığından başvurucuları n savunduğ u gibi bu durumun fiili
kamulaş tı rma (de facto expropriation) olup olmad ığını belirlemek
zorundadır.
Mahkenie'ye göre, şikayet konusu sonuçlar söz konusu mülkleri tasarruf etme imkan ının daraltılması ndan kaynaklanmıştır. Bu
sonuçlar, istikrarsı z hale gelen mülkiyet hakkı üzerindeki kısıtlama39
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UÇ
KURAL
YONTEMI

lardan ve mülklerin değeri üzerine doğmuş kısı tlamanın sonuçlarından kaynaklanmıştı r. Bununla birlikte söz konusu hak özünden
bazı şeyler yitirmekle birlikte, tümüyle kaybolmam ıştır. Söz konusu
tedbirlerin sonuçları, mülkiyetten yoksun bı rakmaya indirgenebilecek türden değ ildir. Mahkemeye göre, bu ba ğlamda, başvurucuların mülkleri Stockiıolm'deki kamulaştı rma izinlerinden ve in şaat
yasakları ndan etkilenmesi nedeniyle satma imkan ının daha zor hale
gelmesine rağ men, mülklerini kullanabilme ve satabilme olana ğı na
sahiptir. Hükümetin verdiği bilgiye göre, bir çok satış gerçekle şmiştir.
Bu nedenle, görülen davada birinci fikran ın ikinci cümlesini
uygulama olanağı yoktur.
b. Ikinci fıkrı nın uygulanabilirliği
64. inşaat yasakları açıkça ikinci Jikradaki anlam ıyla, başvurucu açısı ndan 'mülkiyeti kullanman ın kontrolü 'nü oluşturmaktadır.

65. Öte yandan kamulaştı rma izinleri, mülkiyeti kullanmay ı
sını rlama veya kontrol etmeyi amaçlamamaktad ır. Kamulaştırma
izinleri mülkiyetten yoksun b ı rakmaya yol açan sürecin bir ilk adımı olduklarından, ikinci fikra kapsam ı na girmezler. Bunlar birinci
fikranı n birinci cümlesine göre incelenmelidirler.

c. Kamulaştırma izin lerinin birinci fı krarnn birinci cümlesine uygunluğu
66. Başvurucuların şikayetleri ilk olarak, hem İsveç hukukuna
ve hem de Sözle şme'ye aykırı gördükleri Stockholm Belediyesi'ne verilen sürelerin uzunluğuyla ilgilidir.
Dayalı Devlet, kamulaştırına izinlerinin verilmesinin ve uzatılmasının İsveç hukukuna uygun oldu ğu ş
eklinde yanıt vermiştir.
Dayalı Devlet, ilk kımmulaştı rma izninin geçerlilik süresini belirlemeye yetkili olan Hükümetin, aksine bir hüküm bulun n ıadığından,
uzatma ya da yetkili oldu ğunu savunmu ştur.
68. Mahkeme, İsveç hukukunun yoru .mlanmasıyla ilgili iki görüş arasındaki farklılığı çözmesi gerekmediğini düşünmektedir. 5i40
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kayet konusu kan'ıulaştırma izinleri Isveç hukukuna aykırı olmasa ÜÇ
bile, bu izinlerin iç hukuka uygun olması, 1 Numaralı Protokol'ün KURAL
YONTEMI
1. maddesiyle güvence altına alınan hakka da uygun olduğunu ortaya koyma yacaktır.
69. Kamulaştırnm izinlerinin birinci fikran ın ikinci cümlesine
veya ikinci fikraya girmemesi, bu hakka müdahalenin birinci fikranın birinci cümlesindeki kural ı ihlal ettiği anlamına gelmez.
Bu son hüküm bakımı ndan Mahkeme, toplumun genel yarar ının gerekleri ile bireyin temel haklarının korunması arasında denge
kurulup kurulmadığını belirlemek zorundadır. Sözle şme'nin bütününe ilişkin olan bu denge arayışını, 1 Numaralı Protokol'ünl.
maddesi de yansıtmaktadır.
Mahkeme, sözle şmeci devletlerin büyük şehirlerin gelişmeleri
gibi karmaşı k ve zor bir alanda kendi imar politikalar ını uygulamak
için geniş bir takdir alan ı kulkınmalarının doğal olduğunu tespit
etmektedir. Bununla birlikte Mahkeme, kendi denetim yetkisini kullanmazlık edemez; kurulması gereken dengenin ba şvurucunun 1
Numaralı Protokol'ünl. maddesi anlam ında "mülkiyetten barışçıl
bir biçimde yararlanma hakkı "na uygun bir biçimde kurulup kurulmadığına karar vermek zorundad ır.
70. 0 tarihlerde yürürlükte bulunan mevzuat ın bir özelliği,
esnek olmayışıdı r. Bu konudaki mevzuat, kamula ştırma izninin belediyenin rızasını gerektiren tamamen geri al ınma istisnası dışında,
mülk sahiplerinin durumunu daha sonra de ğiştirebilecek hiçbir araç
sağlanlamıştır. Bu bağ lamda Mahkeme, Stockholm Belediyesi'ne kamulaştırma izninin Sporrong Miras Şirketi olayında ilk önce be ş yıl
verildiğini sonra üç yıl, daha sonra beş yıl ve son olarak on yıl uzatıldığını, bayan Lönnroth olay ında on yıl olarak verildiğini hatırlatır.
Bu izinler olayda, birincisi için 23 y ıl, ikincisi için 8 yıl yürürlükte
kalmış tır. Baş vurucular bütün bu dönem boyunca, mülklerinin istikbali konusunda tamamen belirsiz bir durumda b ırakılmış olup,
karşılaşmış olabilecekleri güçlükleri İsveç Hükümeti'nin dikkatine
sunma imkan ına sahip değildirler.
Mahkeme, Stockholm Belediyesi'nin imar planlar ını uygulamak amacıyla mülkleri kamulaştı rma seçeneğine sahip olmas ındaki
menfaatini gözden kaçırmamıştı r. Ne var ki Mahkeme İsveç yasama
41
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ÜÇ organının, kamulaştı rma izinlerinin verilip yürürlükte kald ığı uzun
KURAL dönemlerde, Belediye'nin ve mülk sahiplerinin menfaatlerinin maYONTEMI
klarla yeniden takdir edilmesi imkarnna yer vermemesinin

kul aralı
sebebini anlayamam ıştı r. Bu olayda, kamula ştırma izinlerine vurgu
yapan imar planları ve aynı zamanda başvurucuları n mülklerinin
öngörülen kullanma amacında bir çok kez değişiklik yapılması, böyle
bir imkana daha fazla ihtiyaç hissetmi ştir.

72. Mahkeme in şaat yasağının bütün bu dönem boyunca varl ığını sürdürmesinin, kamula ştı rma izinlerinin geçerlilik sürelerinin
uzunluğunun zararlı sonuçlarını daha da ileri götürdü ğünü tespit
ını tam olarak kullanetmektedir. Başvurucuların nıülkiyet haklar
maları, Sporrong Miras Şirketi olayında toplam yirmibeş yıl, bayan
Lönnroth olayında on iki yıl engellenmiştir. Bu bağlamda Mahkeme,
Parlamento Ombudsman ı 'nın 1967 tarihinde, uzatılmış yasakların
mülk sahipleri üzerinde yarattığı olumsuz sonuçları, hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir devlette olmas ı gereken durumla bağdaştırılabilir görmediğini belirtir.
73. iki seri halinde birbirine bu suretle ba ğlanan tedbirlerin yarattığı durum, mülkiyet hakkının korunması ile genel menfaatin gerekleri arasında sağlanması gereken dengeyi bozmaktadır. Sporrong
Miras Şirketi ile bayan Lönnroth, ancak sürelerin kısaltılması veya
tazminat için talepte bulunma imkanları kendilerine verilmi ş olması
halinde meşru sayılabilecek olan ferdi ve a şı rı nitelikte bir yük ta şımışlardır. 0 tarihe kadar İsveç hukuku bu imkanlara yer vermemi ş
ve ikincisine de hala yer vermemektedir.
Mahkeme'nin görüşü ne göre, başvurucuların gerçekten zarar
görüp görmediklerini bu aşamada belirlemek gerekli değildir, gerekli
dengenin bulunmamasına yol açan şey onların hukuki durumlarıdır.
74. Sonuçları inşaat yasaklarıyla ağırlaştırılmış olan kamulaştırma izinleri, bu nedenle her iki ba şvurucu bakımından 1 Numaral ı
Protokol'ün 1. maddesini ihlal etmiştir." (Sporrong ve Lönnroth/
Isveç, 1982)32

Doğru, Osman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları, 1, Adalet
Bakanlığı, s. 481, Ankara 2003.
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Kararm gerekçesinde, malvarl ığ ma yönelik kamusal mü- ÜÇ
dahalelerde uygulanmak üzere, çok yönlü bir denetim ilkesi KURAL
YONTEMI
geliştirilmiş tir. Sporrong ve Lönnroth karar ı, malvarliğına saygı
ilkesini yorumlarken, hakkm özüne yönelik müdahalelere
karşı ilk aş amada ikili bir araştırma öngörmektedir. Bu sürece
göre dava konüsu olaydaki uygulama, mülkiyetten yoksun
bırakma olmadığı gibi, malvarlığının kullanımını düzenleyen
bir işlem de de ğildir. 1. maddedeki her iki olasil ığa da uygun
nda, 1.
düşmemesi açısmdan, sorgulamanın üçüncü aşaması
bendin ilk tümcesindeki malvarl ığına saygı ilkesi, geçerli bir
nedene dayanmaksızm çi ğnenmiş olmaktadır. "1. maddenin
film ögelerini kapsayan bir orant ılılı k denetimi gerektiren karar, bu
yönleriyle son derece e ğitici bir yöntem geliştirmiş tir. Avrupa yargıcı
bundan böyle her olayda kamu yarar ının gerekleri ile temel hakların
korunması zorunluluğu arası nda adaletli bir dengenin kurulup kurulmadığını ara ştıracaktır."33
Mahkeme'niri, İsveç devletinin ve Stockholm Belediyesi'nin
uygulamalarma koşut olarak Sözleş me'nin ilk eki olan 1 Numaralı Protokol'ü de ğerlendirdiği bu kararında saptadığı
araştırma yöntemleri, daha sonraki olaylarm çözümünde de s ık
sık başvuracağı "üç kural" in kazanılmasmı sağlamıştır. Bunları
raya koşut olarak bir
olaylarm sorgulanmasmda izlenecek s ı
kez daha aşağı da özetliyoruz:
İkinci Kural; 1 Numaralı Protokol'ün 1. Maddesinin 2.
Bendine Göre Mtilkten Yoksun B ırakma Gerçekle şti mi?
Maddenin ikinci tiimcesinde belirtilen, "mülkten yoksun
bırakmaya" ilişkin koşulları incelemeye başlamadan önce, bu
ımlamak uygun
ılmak istendiğini tan
deyimlerle neyin anlat
olacaktır. 1. maddenin ikinci tümcesi, üçüncü tümcede ele
alman mülke getirilebilecek diğ er smırlamaları incelemeksizin
r.
yalnızca "mülkten yoksun b ırakma" konusunu ele almaktadı
Kamulaştırma, doğ al olarak bir "mülkten yoksun bırakma"
biçimidir, ancak ki şiyi mülkünden yoksun b ırakma yollarmdan
Pauliat, Helene, s. 271.
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ÜÇ yalnızca birisidir. Hiçbir kamulaştırmada mülkiyet hakkmdan
kaynaklanan ayrıcalıklar korunmaz. Bu nedenle, yukar ıda
ayrıntıları verilen Sporrong ve Lönnroth davasmda A İHM
başvurucular herhangi bir biçimde malvarl ıklarından resmen
yoksun bırakılmadıklarmı vurgulamıştır:

KURAL
YONTEM İ

Bir mala sahip olmanın doğal sonuçları
nı oluşturan çeşitli
biçimlerdeki kullanım olanakları, satma, kiralama ve miras bırakma gibi etkinliklerin korunmas ı, mülkiyet hakkı
nın varlığını
ortaya koyması açısmdan önemlidir. AİHM ayn
ı kararmda şu
değerlendirmeler üzerinde durmuştur:
"Resmi bir kamula ş tırmanın bulunmadığı, yani mülkiyet
hakkının devredilmediği koşullarda Mahkeme, konunun görünen
boyutunun ötesine geçerek yak ını lan durumun gerçeklerini incelemesi gerektiğini vurgular. Sözle şme, kapsadığı hakları pratik ve
etkili bir güvence altı na alma amacını taşıdığından, bu durumun,
başvurucuların iddia ettiği gibi fiili bir kamulaştırma anlamına gelip
gelmediği ara ştırılmalıdır."

Mülkiyetten yoksun b ırakmanın kesin olması gerekmektedir. Mahkeme'ye göre, kararda da vurguland ığı gibi,
yakmmaya konu olan bütün sorunlar, söz konusu mülklerin
elden çıkarılması olanağı
nın azalmasmdan ileri gelmiştir. Bu
etkiler, mülkiyet hakk ı
na getirilen smırlamalardan, bu yolla
hakkı
n güvenilemez hale gelişinden ve kısıtlamalarm mülklerin
değeri üzerindeki olumsuz sonuçlar ı
ndan kaynaklanmaktad ır.
Ancak, söz konusu hak özünden bir ölçüde yitirse de, tümden
yok olmamıştır. Uygulanan önlemlerin etkileri, mülkten yoksun bı
rakma olarak tanımlanacak düzeyde de ğildir. Mahkeme
bu bağlamda başvurucuları
n mülklerini kullanmaya devam
edebildiklerini ve Stockholm'deki ta şmmazlarm satılmasımn
kamulaştırma izinleri ve inşaat yasakları nedeniyle güçleşmiş
olmasına karşm, satabilme olanağının sürdüğünü, Devletin
verdiği bilgiye göre ayn
ı koşullardaki taşınmazlarm birkaç
düzinesiııin satışlarının gerçekleştiğini, bu açilardan mülkiyet
hakkı
nın ortadan kalkmadığı
nı saptamıştır. Bu gerekçelerle
birinci fıkranın ikinci cümlesi davada gerçekle şmemiştir.
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Üçüncü Kural: Mülkiyet Hakk ının Barışçı Kullanımı 1. UÇ
KURAL:
Maddenin 2. Bendine Göre S ınırlandırıldı mı?
YÖNTEM İ
Yakmma konusu kamulaş tırma izinleri nedeniyle ba şvurucularm mülkiyet hakları sonlandırilmadığma göre, uyuşmazlik
birinci bendin ikinci tiimcesi içinde de ğerlendirilemeyecektir.
Bu olayda tartışı lan kamusal işlem, kamu yararı amacıyla mülkiyetin kullanımının s ırurlandırılması olmayıp, kiş iyi mülkünden yoksun bırakmayı amaçlayan bir sürecin ba şlatılmasıdır.
Ancak baş vurucular yönünden 8, 12, 23 ve 25 y ıllik kullanım
sınırlamaları getiren uygulama, ilgili idarelerce aç ıklanan
amaç doğrultusunda hiçbir i şlem yapılmadan kaldınimıştır.
Bu yönüyle olay, 2. bentle de örtü şmemektedir.
Birinci Kural: 1. Maddenin İlk Tümcesine Göre, Malvarlığı Dokunulmazl ığı Sağlandı mı?
• Bu konu, maddenin ilk tümcesi içinde yer almaktad ır.
ı sonBaşvuru konusu olay, yakmmac ılarm malvarhğı hakların
landırmadığı gibi, kamu yararına yönelik olarak mülkiyetin s ınırlandırılması da söz konusu değildir. Böylece yakınılan olay,
Ek Protokol'ün denetim ölçütlerinin hiç birisi ile örtü şmediği
için, ba şvurucunun malvarliğı haklarma saygı gösterilmemiş
olmaktadır.
na göre üç kural zan koşulları
Yakmma konusu olayları
man zaman iç içe geçebilmekte ve bu nedenle Mahkeme, farkl ı
bir sorgulama yöntemini belirleyebilmektedir. Çal ışmamızm
izleyen bölümlerinde Ek Protokol'ün kapsad ığı Üç aşamalı
denetin süzgecini somut olaylar içinde özetlemeye çal ışırken,
tekrara düş memek için yöntemsel s ıralama üzerinde durmayacağız.34

Carss, Monica/Frisk, a. g. y., s. 21.
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- İİ 1 NUMARALI PROTOKOL'ÜN İÇERİĞİ

Ek Protokol'ün 1. maddesinin sa ğladığı güvenceler, yukar ıda değinilen üç konuya göre farklıliklar taşımaktadır. 1. paragrafın ilk tiimcesinde yer alan "her gerçek ve 1-üzelki5inin malvarl ığı
dokunulmazlığı, "kamunun ve toplumun diğer bireylerinin karşı

edimlerini deiçermektedir. Bu olgu 6366 say ılı onay yasasının
diline göre, "malların masuniyetine riayet edilmesi" sözcükleriyle
anlatılmıştır. Bir başka değişle, "malvarlığı dokunulmazlığına
saygı " temelinde olu şacak kamusal yükümlülükler vurgulanmıştır. Aynı bendin ikinci tümcesinde, hak sahiplerinin hangi
koşullarda "mülkünden mahrum edilebileceği" üzerinde durulmuştur. İkinci paragrafta ise, devletlerin, mülkiyet hakk ı
nın
kamu yararı
na kullanımıııı düzenleme konusundaki yetkilerine
değinilmiştir. Bu üç konunun da, A İHM'nin kararları
na koşut
olarak ayrı ayrı değerlendiriirneleri gerekmektedir.
Mahkeme'nin belirlediği üç kural yöntemine koşut olarak
mülkiyet hakkı
na yöneltilecek müdahalelerin sonuçları en
ağır olanından ve böylece hakkı
n varlığmı sağlayan en önemli güvencenin yer aldığı 1. maddenin birinci bendinin ikinci
tümcesinden başlıyoruz.
1. Malvarlığının Sonlandırılması
Ek Protokol'un 1. maddesinin ikinci tümcesinde,
"Herhangi bir kimse ancak amme menfaati icab ı olarak ve kanunun derpiş eylediği şartlar ve devletler hukukunun umumi prensipleri dahilinde mülkünden mahrum edilebilir." denilmektedir.

46

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

Öncelikle "malvarlığı ndan yoksun bira/alma" kavramının
ne anlama geldi ğini ve kapsamını belirlemek gerekiyor. 1.
maddenin ikinci tümcesinde, ikinci paragrafta de ğinilen malvarlığma getirilebilecek diğer smırlamalara de ğinilmemekte ve
yalnızca kamusal bir i şlem sonucunda "malvarlığrndan yoksun
bırakılma" olgusu ele al ınmaktadır. A İHM'nin çeş itli davalar
sonucunda verdiği kararlarında, malvarlığmdan yoksun bırakma işleminin koş ulsuz ve kesin olması öngörülmektedir.
nın el değiştirmesi ile
Bu konudaki somut edim, malvarl ığı
ın devredilmediğ i dugerçekle ş mektedir. Mülkiyet hakk ın
rumlarda Mahkeme, konunun görünen boyutunun ötesine
geçerek, yakınılan uygulamalarm gerçek yüzünün incelenmesi
gerektiğini vurgulamaktadır. Bu sorgulamayı yaparken, AİHM
yargıcı, kendisini ulusal organlarm nitelemeleri ile ba ğlı görmemektedir. (Mellacher ve Di ğerleri! Avusturya, 1989)
Kamu organlarının getirdiği kısıtlamalarm mülkiyet hakkmı ortadan kald ıran bir müdahale olup olmad ığı, i şlemin
sonuçlarma ve etkilerine göre belirlenmektedir. Ki şilerin malvarlıklarını, kullanma, satma, miras b ırakma, ba ğışlama veya
ipotek etme olanaklarının saklı tutulduğu ko şullarda müikiyet
hakkma getirilen smırlamalar, mülkten yoksun b ırakma olarak
nitelenmemektedir. Bu tür smırlamaların malvarlıklarını güvenilmez duruma getirip de ğerlerini dü şürdüğü beniınsenmekle
birlikte, tümüyle yok etti ği biç • de de ğerlendirilmemektedir.
(Sporrong ve Lönnroth/ İsveç, 1982)
Avusturya'da gerçekle ş tirilecek toprak reformunun alt
yapısın
ı oluşturmak amacıyla henüz yasal bir kamula ştırma
yapılmadığı için bedel ödenmeden özel ki şilerin ta şmmazların kullanımına devredilmesi dunın kamunun veya ba şkalarını
nın sonlandırilmadığı
rumunda bile Mahkeme, mülkiyet hakk ı
yolundaki görüş ünü yinelemiştir. Ba şvurucuları kendi taşmmazlarmdan yararlanamaz duruma dü şüren ve "toplulaştırma"
adı altında uygulamaya konulan kamusal i şlemin yarattığı
n bu uygulama,
belirsizliğin 1970 yilmdan beri sürmesine kar şı
Mahkeme'ce, geçici önlem olarak nitelenmi ştir:
"74. Mahkeme ilk önce, Avusturya makamlar ını n, resmen (formal) veya fiilen (defacto) kamula ştı rmada (bkz., 23. 09.1982 tarihli
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Sporrong ve Lönnroth karar ı, parag. 62-63) bulunmadıklarını koydetmektedir. Ağ ustos 1970'te yapı lan nakil geçici olup, ancak toplulaştırma planının yürürlüğe girmesi halinde kesinle şecektir (bkz.,
yukarı da parag. 45). 0 halde, i şlemin önceki aşamas ında yapılan dağıtı m, nihai planla teyid edilmezse, ba şvurucular yerlerini geri alabileceklerdir. Bu durumda ba şvurucuları n, 1 Numaralı Protokol'ün
1. maddesinin 1. fikras ını n ikinci cümlesi anlam ında, kesin olarak
"maliki oldukları şeylerden yoksun b ı rakıldıkları " söylenemez. Geçici naklin hedefi, esas itibar ıyla toprağı n "kullanılmasını " kontrol
etmek veya kısı tlamak da olmayıp, "geçici nıalikler" tarafindan gelişmiş ve rasyonel bir çiftçilik yap ılması için, toplulaştırılacak alanların önceden yap ılandırılması nı gerçekle ştirnwktir (bkz., yukarıda
parag. 45. 0 halde nakil, 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesinin 1.
fikrasını n birinci cümlesi bak ımından ele al ınmalıdır." (Erkner ve

MALVARLI Ğ ININ
SONLANDIRILMASI

Haufner/ Avusturya, 198 7)35

AİHM bu kararı
nda, uzun yıllar önce taşınmazları elinden
alınan, de ğiş tirilmek üzere önerilen toprakları eşdeğer bulmamaları nedeniyle kabul etmeyen, kendilerine uygun bir kar şılık
ta ödenmeyen ba şvuruculara, toplula ştırılan ta şınmazlarmı
n
geri verilme olas ılığını gözeterek, mülkiyet hakk ının sona
erdirilmediği görüşünde olmuş tur. Ancak Mahkeme'nin bu
yaklaşımı, kararmı dayandıracağı hukuksal temelle ilgilidir.
Sonuçta, ulusal mahkemede açtıkları davanı
n uzun sürmesi
ve dengesiz kamusal yükümlülükler nedeniyle ba şvurucular
açısından Sözleşme'nin ihlal edildi ğine karar verilmiştir.
Aİ HM bu ilkeyi Avusturya uygulamalar ı
ndan kaynaklanan bir başka 'toplulaştırma' olayında da uygulamıştır. Avusturya yetkilileri, yasal veya fiili bir kamula ştırmayı uygulamaya
koymadan önce, 1963 yılı nisan ayı
nda gerçekleşen geçici bir
işlemle ba şvurucuları
n taşınmazlarını ellerinden aln-u şlardır.
Ancak bu transfer geçici bir i ş lemdir ve konsolidasyon planının yürürlüğe girmesi ile birlikte geriye dönülmez bir biçimde
kesinleşecektir. Ba şvurucular, i şlemlerin başlangıç a şaması
nda
yapılan da ğıtımın son planla örtü ş memesi durumunda ta şı
nmazlarmı geri alabileceklerdir. Buna göre ba şvurucuları
n 1.
Doğru, Osman, çevirisi, http-Aihm.anadolu. edu . fr48
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maddenin birinci fıkrasınm ikinci cümlesinde vurgulandığı
biçimde kesin olarak mal ve mülklerinden yoksun b ırakıldıkları
söylenemez. (Poiss/ Avusturya, 1987)36
Yukarıya aktarılan karar özetlerinde görüldü ğü gibi,
malvarlığı haklarmı geri dönüşü olmayacak biçimde sonlandırmayan işlemler, bu haklara son verildi ği anlamında yorumlanmamaktadır. Kullanım kısıtlama ve yasakları, ulusal hukukun
geçici nitelikte oldu ğunu belirlediği el koymalar, yerine göre
malvarlığı haklarını anlamsız duruma düşürebilen kamusal
uygulamalar, bu ko şullarm ne kadar süreceğirlin biinemediği
durumlarda bile, AtHM'nce malvarlığı mn sonlandırılması
kuralları içersinde de ğerlendirilmemektedir. Mahkeme bu
konuda "üç kural" yönteminin gere ği olarak katı bir tutum
izlemiş, önüne getirilen uyuşmazlıkları, içeriği büyük ölçüde
sanal da kalsa, mülkiyetin sürdü ğü koşullara göre, sıradaki
geleneksel sorgulama yöntemlerini uygulam ıştır.
A. Malvarlığından Yoksun B ırakma Koşulları

Malvarhğmdan yoksun bırakma, 1. bendin ikinci tümcesinde başlıca üç ko şula bağlanmıştı r. Ancak tümcenin
yazılışmda bir sıralama yanhşlığı yapıldığı gözlenmektedir.
Önce "amme nienfaati"nden söz edilmekte, "kanunun derpiş
ettiği şartlar" ikinci sırada ele aimmaktadır. Oysa bu sıralama,
AİHM'nin gelenekleşen araştırma yöntemine uygun dü şmena yönelik de olsa, ulusal hukukta
mektedir. İşlem, kamu yararı
yasal dayanağı yoksa, Sözleşme'ye aykırı bulunmaktadır. Bu
nedenle, Mahkeme'nin gelenekle şen araştırma yöntemi içinde
öncelikle "yasaya uygunluk" koşulu üzerinde durulması, daha
gerçekçi olacaktır:
AİHM, Sözleşme'nin diğer maddelerinde tanımlanan haklarla ilgili de ğerlendirmelerinde oldu ğu gibi, mülkiyet hakk ı
konusundaki uyuşmazlıkları değerlendirirken de, a şağıdaki
ölçütleri araştırmaktadır:
36

Dutertre, a. g. y., s. 447.
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Öncelikle uyu şmazlığı
n konusunun, Ek Protokol'ün
maddesindeki "mülkiyet hakkı " tarurrıma girip girmediğine
bakılmaktadır.

MALVARLI Ğ ININ
SONLANDIR İİMASI 1.

-

Yukarıda da değindiğimiz gibi, her türlü taşınır ve taşmmaz mallar ile alacaklar, parasal de ğeri olan tüm birikimler,
ulusal hukukun mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirdiği
kazanılmış haklar, Mahkeme'ce de mülkiyet hakkını
n türleri
olarak benimsenınektedir. Mahkeme, somut olayda öncelikle
başvurucunun yukarıdaki tanımlara uygun düşen kazanılmış
bir hakkmın varliğmı araştırmaktadır.
- Mülkiyet hakkı
na bir müdahale yap ılmış mıdır?
Koruma, kural olarak gelecekteki beklentilere de ğil,
edinilmiş haklara yöneliktir. Mülkiyet hakk ına el atılması,
genellikle üç türlü olmaktadır. Mülkiyetten yoksun b ırakma,
kullanırnın smırlandırilması ve hakkın özüne yönelik müdahaleler. Müdahale mülkiyeti sonlandıran bir işlem ise ikinci
tümce kapsamında değerlendirilmektedir.
Mülkiyet hakkım etkileyen girişimlerin doğrudan kamusal organlar eliyle uygulanmas ı gerekmemektedir. Bireyler
arasmdaki uyuşmazlıkları
n çözümündeki hukuka aykırılıklar
yada çözümsüzlüğün kurumlaştırılması gibi durumlar kamusal erklerin işleyişi ile bağlantılı olduğundan, bu tür olaylar ı
n
objektif sorumluluğu da, ilgili devletlere ait bulunmaktad ır.
Egemenlikleri altı
ndaki bölgelerde mülkiyet hakkı
na saygıyı,
malları
n dokunulmazlığın
ı sağlamak, devletlerin görevidir.
- Müdahalenin yasal ve hukuksal temelleri var ıdır?
m
Ulusal yasaları çok fazla önemsemeyen A İHM, haklara yönelen kamusal müdahaleleri de ğerlendirirken, öncelikle ulusal
hukuktaki temellerini araştırmaktadır. Böylece iç hukukta dayanağı bulunmayan gelişigüzel uygulamaları önlemeyi amaçlamaktadır. Ulusal hukuka aykırı düşen el atmalar, Sözle şme'ye
de uyumlu bulunmamakta, sonraki aşamalarm ara ştırılması
na
gerek olmaksızı
n ihlal kararı verilebilmektedir.
Böyle bir yaklaşımın ürünü olan 1. tümce, yoksun bırakmanm yasal dayanağı olması koşulunu getirmektedir. Ki şiyi
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malvarlığından yoksun b ırakan iş lemlerin ulusal yasalara
dayandırılması, "hukuksal kesinlik" ilkesini oluşturmaktadır.
Sözleş me' nin bütününe egemen olan bu anlay ış, Ek Protokol' ün
içerdiği üç müdahale durumunu da kapsamaktad ır. "Hukukun
üstünlüğü ilkesine bağlı denıokratik bir toplumda keyfi olan hiçbir
karar, hukuksal kabul edilemez." (Winterwerp/Hollanda, 1979)

- Müdahale genel ç ıkarlara ve kamu yararma yönelik
midir?
Bu aş amada el atmanm amacı üzerinde durulmaktad ır.
ndan keyfiliğin önlenmesi için, işlemin kamu
izlenen amaç açısı
na ve toplumun genel ç ıkarlarma yönelik olup olmadığı
yararı
araştırılmaktadır.
-Müdahale orantilı mıdır?
ntılı olarak üzerinde durulacağı gibi, ulusileride daha ayrı
lararası denetimin özü bu nokta üzerinde yo ğunlaşmaktadır.
Önceki denetim aşamalarında Sözleşme'ye aykırılık saptann, toplumsal ve ki şisel sonuçları
mayan ulusal uygulamaları
dengelenmektedir. Sözle ş me güvencesi altmdaki tüm haklar ı
da kapsayan bu ortak ilkelere k ısaca değindikten sonra, malvarlığı ndan yoksun bırakmanın 1. bendin ikinci tümcesinde
yer alan özel ko şullarını değerlendireceğiz
a. Yasaya Uygunluk

AİHM'ne göre, "1 Nunıaralı Protokol'ün 1. maddesinin içerdiği en önemli ko ş ul, kamusal organlar tarajindan malvarl ığı dokunulmazlığı na yönelik herhangi bir müdahalenin hukuka dayal ı olması zorunluğudur. Birinci bendin ikinci tümcesi mülkten yoksun b ırakmaya
yalnızca 'yasanın belirlediği koşullara bağlı ' olması durumunda izin
verir. İkinci ben tte de, devletlerin, 'yasaları ' uygulayarak malvarl ığının kullan ımını denetleme hakları bulunduğunu anlatılır. Ayrıca
demokratik toplun ıları n temel ilkelerinden olan hukukun üstünlü ğü,
AİHS 'nin bütün maddelerinin temelini olu şturmaktadır." Arulan
tümce, "devlete ve tüm kamu organlar ına, yarg ının emirlerine,
aleyhte alınmış tüm kararlara uyma yükümlülü ğünü getirir... Buna
ını n korunması
ı yla bireyin temel haklar
göre toplumun genel ç ıkarlar
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gereği arasında adil bir dengenin kurulup kurulamad ığı ... ancak söz
konusu müdahalenin hukuksall ık koşulunu yerine getirdiği ve keyfi
olmadığı belirlendikten sonra geçerli olur."

AİHM'nin kararı
nda çok açık vurgulandığı gibi, yasaya
uygunluk koşulu yerine getirilmemi şse, sonraki denetim aşamalarına geçmeye, malvarlığma yönelik uygulamanın kamu
yararı ile ilişkisini ve orantılı olup olmadığmı araştırmaya gerek
kalmamaktadır.37 (Iatridis/ Yunanistan, 1999)
Ulusal yasalarda öngörülen yöntemlerin uygulanmas ı için
bunları
n yeterince açık ve ulaşılabilir olması gerekir. Erişim
konusunda AİHM iki koşul üzerinde durmaktadır: Yasa adil
olmayan bir biçimde uygulanmamal ı ve bireylerin mülklerine
yapılabilecek olası müdahaleler hakkında bilgi sahibi olabilmelerini sağlayacak nitelikte açı
k olmalıdır.38
Fransa'da, ta şınmaz alımlarında, kişilerin bu işlemle
bağlantılı vergilerde indirim sa ğlamak amacıyla satış bedelini
düşük gösterdikleri yargısma varıldığı durumlarda, bir devlet
kurumu olan Tarım ve iskan Müdürlü ğü'ne, hak sahiplerine
alım-satım bedelinin yüzde on fazlas ı
nı ve satış giderlerini
ödemek koşuluyla önalım hakkı tanınmıştır.
AİHM, devletlerin mali politikalarını belirlerken vergi
kaçaklarmı önlemek amacıyla, önalim hakkı da içinde olmak
üzere kamu yararmın gerektirdiği çeşitli önlemleri almakta
serbest oldukları
nı belirtmi.ştir. Ancak bu olayda, kişilerin,
taşmmazm sat
ış değeri ile bağlantılı olarak kendilerine karşı
önalım hakkı
nı
n uygulanabileceği konusunu önceden bilmelerinin olanaksızlığı ile birlikte, hukuksal düzenlemelerdeki
belirsizlikler ve yöntemsel güvencelerin yetersizliği nedeniyle,
kişiye özgü keyfi bir işlem yap ıldığı görüşünde olmuştur. Başvurucunun sat
ış bedelini hesaplama biçimini incelemeye bile
gerek görmeksizin ilk derece yarg ı yeri ile üst mahkemenin
çekişmeli yargılama sürecine girmeden kamu birimlerince ileri
sürülen taşmmazı
n değeri konusundaki saptamaları aynen beCarrs, Monica/Frisk, a. g. y., s. 42, 43.
Dutertre, a. g. y., s. 446.
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nimsemelerini, adil yargılanma bağlamında 'silahlarm eşitliği'
ilkesine aykırı bulunmuştur. AİHM, bu konuyu, Sözleşme'de
yer alan yöntemlerden hiç birine uymamas ı nedeniyle, uyuşmazlığı ulusal yargılama yöntemlerinin keyfili ğe karşı sağladığı korumanın derecesine göre değerlendirme görüşünde
olmuştur. Yerel mahkeme ve üst mahkeme, iç hukuku, devletin,
nesnel ve hukuksal gerekçe göstermeden önal ım yapabileceği
biçiminde yorumlamışlardır. Oysa önalım hakkı her olayda
sistematik olarak uygulanmamaktadır. Çok ender rastlanması
nedeniyle, uygulanabiirlik olas ılığı bilinememektedir. Devletin
vergi kaçağmı önlemek için uygulayabileceği daha başka yöntemler bulunmaktad ır. Vergilerini ödemeyenlere karşı devlet,
dava açarak, para cezası salarak yada ceza davaları yoluyla,
rma
etkili bir baskı oluşturabilir. Herhangi bir alicmın vergi kaçı
olasılığına karşı önalım riski altında bırakılmasmın, yolsuzluk
bulunmadığı koşullarda da mülkiyeti sonlandıracak çok ağır
ve orantısız bir yaptırım olması nedeniyle Mahkeme, "önalım
yetkisinin kullan ılmasında seçilmiş bir mağdur olan başvurucu eğer
kendisine karşı alınan bu önleme etkili bir biçimde itiraz olanağına
sahip olsaydı, haklılığını kanı tlayabilmek için, kişiye özgü ve ağır bir
kanıtlama yükümlülüğü ne girecek olduğundan, mülkiyet hakkının
korunmasıyla kamu yararının korunması arasındaki dengenin bozulduğu" görüşüyle olayda mülkiyet hakk ının ihlal edildiğine

karar vermiştir.39 (Hentrich/ Fransa 1994)
ım vergilerinde, taşmmazm değerinin
Fransa'da, alı
m-sat
i koşullarda devletin bu bedelle önalım hakkı
düşük gösterildiğ
yasada yer almakla birlikte, uygulamada ba şvurulmayan bir
yoldur. Bu davada, önalım hakkmm seçilen kişiye özgü olarak
ndan büyük ölçüde öngörülemez
uygulanması, başvurucu açısı
bir işlemdir. Olayda, başvurucuya uygulandığı biçimiyle, AİHS
kapsamındaki yasa kavramına uygun olarak "kesinlik ve öngörülebilirlik koşulları" tam olarak yerine getinilmemi5tir.411
Mahkeme'nin zaman zaman daha ba şka konulardaki
değerlendirmelerinde de gözlenebilen bu tutumu oldukça
° Doğru, Osman, !HAM Kararlar Rehberi, s. 454.
° Dutertre, a. g. y., s. 446.
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ilginçtir. Hemen her ülkede, çok a ğır ve dengesiz yaptırımlar
içermelerine karşılık, hiç uygulanmayan veya geçmi şte çok az
uygulanmış olan yasalar bulunabilmektedir. Elbette yasalar
uygulanmadıkları için yürürlükten kaldırılmış olmazlar. Ancak bireylerde, hatta kamu yöneticilerinde bile, bu yasalar ı
n
güncelliklerini ve uygulanma yetilerini yitirdikleri yolunda
görüşler oluşabilmektedir. Anlaşılıyor ki başvuru konusu
olayda da, taşı
nmaz satışlarında düşük değerler yoluyla vergi
kaçaklarmı önlemeyi amaçlayan önal ım olanağı, Fransa'da
uyuşmazlığm doğduğu yıllarda çok fazla uygulanmamaktaydı.
Böylesine durgun bir dönemde kimseye karşı önalım yoluna
gitmeyen Tarım ve iskan Müdürlüğü'nün, başvurucuyu hedef kişi seçerek taşı
nmazmı elinden alması, AİHM'ce olağan
ve güven veren bir işlem olarak görülmemi ştir. Uygulanmayan yasa inandırıcılığmı yitirdiğinden, başvurucu açısından
Mahkeme'ce, erişilme olanağı bulunmayan ve öngörülemeyen
bir hukuk kuralı olarak değerlendirilmiş tir. Farklı bir açıdan da
ele alsa, malvarlığı hakları yönünden bu karar, yasallık ilkesini
öne çı
kardığı için önem taşı
maktadır.

b. Kamu Yararı
Müikiyet hakkını sonlandıran işlemlerde araştırılan ikinci
ölçüt, müdahalenin genel çıkarlara ve kamu yararı
na yönelik
olup olmadığı konusudur. Bu aşamada el atmanm amacı araştırılmaktadır. izlenen amaç aç ısı
ndan, keyfiliğin önlenmesi için,
yakı
nılan işlemin kamu yararı
na ve toplumun genel ç ıkarları
na
yönelik olup olmadığma bakilmaktadır. 1. maddenin 2. tümcesi bu konuda çok kesin bir koşul koymuştur. Kamu yararı
na
aykı
r ı işlemler Sözleş me'ye de aykırı bulunabilecektir.
Mülkiyet hakkı
nın içeriğini ve türlerini çok geniş olarak
ele alan AİHM, korumanın boyutları konusunda daha s ı
nırlı
bir yaklaşım izlemiştir. Mülkiyet hakk ı
nın bireysel açıdan
medeni ve ekonomik haklar ı
n başmda yer almas ı
na karşı
n,
içeriği, devletlerin ekonomik ve sosyal politikaları ile doğrudan bağlantılıdı r. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi, gelir
dağıhmındaki adaletsizliklerin yumu şatılması, çalışanlarla
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işverenler, kiracılar ile mülk sahipleri, tüketiciler ile üretidiler
arasmdaki sorunlara dengeli çözümler getirilmesi devletlerin
başlıca görevleri arasmdad ır. Bu konularda alınacak siyasal
kararlarm mülkiyet iliş kilerini etkilememesi olanaksızdır. Bu
olgulardan yola çıkan AİHM, ulusal organlara geni ş bir takdir
yetkisi tanmiiştır. Kendisini, ulusal organlarm yerine koyarak,
onlar adma karar verme konumunda görmemi ştir.
Mahkeme, mülkiyet hakkmın tartışıldığı çeşitli uyuşmazliklarda, devletlerin yargı, yasama ve yürütme organlarm ın
takdir yetkilerini ayr ı ayrı değerlendirmiş tir. Mülkiyet hakkı
konusunda İngiltere'den kaynaklanan bir davada, yasama
organınca belirlenen "kamu yararı" koşulunu incelemiştir:
"Toplumları ve onların gereksinimleri konusunda do ğrudan
bilgi sahibi olmaları nedeniyle ulusal yetkililer, neyin 'kzıınu yararına' olduğunu uluslararası yargıçlardan daha iyi belirleme olanağına
sahiptirler. AİHS'nin oluşturduğ u koruma sistemi altında, hem
mülkten yoksun b ırakmayı gerekli kı lacak kamu yu ilgilendiren bir
sorunun varlığını, hem de alı nacak giderim önlemini belirlemek
ulusal yetkililerin görevidir. Bu çerçevede, Sözle şme'nin koruması
altına giren diğer alanlarda olduğu gibi, ulusal yetkililer belli bir
takdir hakkı na sahiptirler.
Ayr
ıca, 'kamu yararı ' kavramı oldukça kapsamlıdı r. Özellikle,
Komisyon'un vurgulad ığı üzere, mülkün kamula ştırılması ile ilgili
yasaları yürürlüğe koyma kararı, genellikle siyasal, ekonomik ve sosyal konuların dikkate al ınmasını gerektirir. Bunlarla ilgili görüşler
ise, demokratik bir toplumda büyük farkl ılık gösterebilir. Mahkeme,
ına
ın uygulanması nda yasama organlar
sosyal ve ekonomik politikalar
karşılayarak,
gerektiğini
doğal
olması
sunulan takdir yetkisinin geni ş
ına' olduğu konusundaki
yasama organlarının neyin 'kamu yarar
k
bir
biçimde
hukuksal
temelden yoksun olkararına da, bu karar açı
madığı takdirde, saygı duyacaktır. Başka bir deyiş le Mahkeme, ulusal
yetkililerin değerlendirmesi yerine kendi değerlendirmesini koyamaz,
1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesi kapsamında tartışı lan önlemleri
incelemek, bunu yaparken de ulusal yetkililerin de ğerlendirmesine
temel olu şturan veri leri sorgulamak zorundadı r. Bu nedenle AİHM
yaln ızca öne sürülen 'kamu yararı ' amacını n hukuka uygun veya
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temelden yoksun' olup olmad ığını değerlendirir. Bu
HM, Komisyon 'un kararı na katılmaktadır. Birleşik Krallık
Parlamentosu'nun (kamu yarar ı na uygun bir nedenin) bulundu ğuna
inanması, açı k bir biçimde hukuksal temelden uzak olarak de ğerlendinlemez." (James ve Di ğerleri/ İngiltere, 1986)41

Mahkeme bir ba şka kararında da ulusal organlarm takdir
yetkisinden söz ederken, aç ıkça hukuksal temelden yoksun
olmamak ko ş uluyla yasa koyucunun seçimine saygı göstermek
durumunda bulundu ğunu belirtmiş tir. Ekonomik ve sosyal
politikaları uygulayan yasama organ
ının geniş takdir yetkisini
doğ al karşı lamakta, parlamentolarm ulusal düzeyde kamu
yararının ölçütlerini belirlemeye yetkili bulundu ğunu kabul
etmektedir." Yasama organ ı konut politikalar
ı gibi toplumun büyük
kesimlerini ilgilendiren ekonomik ve sosyal alanlarda uygulayaca ğı
yöntemleri seçerken geniş bir takdir yetkisine sahiptir. Yasama
organının açı kça hukuksal temelden yoksun bulunacak giri şimleri
dışındaki takdir hakkı na, Mahkemece müdahale edilmesi söz konusu
değildir." (Mellacher /Avusturya 1989)

İlk de ğerlendirmelerin ulusal organlarca yap ılması, Sözleş me düzeninin zorunlu bir sonucu olmaktad ı r. Sözleşme,
kapsadığı hak ve özgürlükleri koruma görevini öncelikle ulusal
organlara bırakmaktadır. Sözleşme tarafmdan oluşturulan koruma, ulusal yöntemlere getirilen ikincil ve ek bir güvencedir.
Mülkiyet hakk ı
na yönelik kamusal müdahaleyi orant ısallık
açısından de ğ erlendiren Mahkemeye göre, "Devlet, hem
uygulanacak yöntemi seçmek, hem de belirlenen hukuksal
amaca ula ş mak için kullamln yöntemlerin kamusal ç ıkarlar
açısmdan haklı olup olmadığını değerlendirmek konusunda
geniş bir takdir hakkma sahiptir. Adil dengenin kurulmas ı,
mülk sahibinin davran ış larmda gösterdiği kusur veya özenin
derecesi de içinde olmak üzere, bir çok etkene dayanmaktad ır...
İngiliz yarg
ılama düzeninde davac ı şirkete kendi kusurlar ı
n ın
da tartışılacağı savlarmı yetkili organlar önüne sunma olanağının verilmiş olması nedeniyle, uyu şmazlığm yargılama yön41
42

56

Carss, Monica/Frisk, a. g. y., s. 24, 25.
Doğru, Osman, !HAM Kararlar Rehberi, s 152

Avrupa İ nsan Haklar ı Sözleşmesi ve Malvarl ığı Haklar ı

ndan geçirdiği aşamalarda yapılan incelemelerin,
ten-deri açısı
1. Numaralı Protokol'ün 1. maddesi aç ısından yeterli olduğu
ve bu nedenlerle, AGOSİ'nin mülkiyet hakk ına sözleşmeye
aykırı bir müdahalede bulunulmad ığı görüşüne varmıştır.43
(Agosi/ tngiltere, 1986)
Mahkeme'ye göre, "Toplumlarını ve gereksinimlerini doğrudan bilıneleri nedeniyle ulusal erkler neyin 'kamu yarar ına' olduğunu
uluslararası bir yargı ca göre daha iyi belirleme olanağı na sahiptirler.
Bu nedenle A İHS ile olu şturulan koruma düzeni içinde mülkten
yoksun bırakma önlemlerini hakl ı kılacak kamusal bir sorunun varl ığı
ve alı nacak önlemler konusundaki ilk değerlendirmeyi ulusal organlar yapmaktadırlar... AİHS'nin koruması altındaki diğer alanlarda
olduğu gibi, bu konuda da ulusal organlar belirli bir takdir hakk ına
sahiptirler." (Handyside/ İngiltere, 1976)

Mahkeme bu kararlar ı ile, İngiliz hukukunun ba şvurunı kanıtlarıyla birlikte sunup tartışma
culara her türlü savları
ndan yeterli görmüşulaşilan
sonuç açısı
sağlamasmı,
olanağmı
n kamu
tür. Bununla birlikte Mahkeme'nin ulusal organlar ı
ndan yürüttüğü denetimi yetersiz
yararının araştırılması açısı
gören ve "mülkiyetten yoksun b ırakmaya gerekçe olu şturacak geçekçi
bir kamu yararının bulunmadığı ..." değerlendirmesini yapan ka-

n
rarları da bulunmaktadır. Böylece Mahkeme, ulusal organlar ı
takdirlerirıi de denetlemiş olmaktadır. (Zwierzynski/ Polonya,
2001)
u
lı
nda İşçi Partisi'nin iktidarda oldu ğ
İngiltere'de 1967 y ı
çok
Londra'nın
ı,
konulan
Kira
Reform
Yasas
r
ada
yürürlüğe
sı
u
değ erli bir semtindeki Westminster Dükü'nün sahip oldu ğ
2000 konutun, çok dü şük bedellerle kiracılarm mülkiyetine
geçmesine olanak sağlamıştır. 21 yıl ve daha uzun süreli kira
nsözleşmelerine uygulanan yasa, kirac ılara, kiraladıkları taşı
nda
kalan
bedellerle
mazları geçerli piyasa değerlerinin altı
nı vermiştir. Baş vurucuya göre, bu olay neden alma hakkı
satı
niyle Dük çok büyük parasal zararlara u ğratilmıştır.

Carss, Monica/Frisk, a. g. y., s 31
Pauliat, Helene, a. g. y.. s. 276.
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Başvurucular, taşınmazlarmın kendilerinden alın
SONLANDIRILMASI kişilere verilmesinde kamu yararı olamayacağı
nı belirterek,
Yasa'rıın kamusal bir yarar için değil, o yillarda iktidarda bulunan İşçi Partisi Hükümeti'nin siyasal beklentileri doğrultusunda oy kazanma amac ıyla çıkarildığmı ileri sürmüşlerdir.
AİHM bu konudaki tartışmayı şöyle değerlendirnıiştir:
"2. "Kamu yararı": Yararlanıcıları olarak özel ki şiler
40. Mahkeme, mülkiyetten yoksun bırakmanm, özel bir
şahsa özel bir menfaat sa ğlamak için gerçekleştirilmesi halinna dair başvurucuların
de, bunun "kamu yararı"na olmayacağı
görüşüne katilmaktadır. Bununla birlikte bazı koşullarda, bir
kimsenin özel mülkiyetinin başka bir kimseye zorunlu devri,
kamu yararmın gerçekleştirilmesi için meşru bir araç olabilir.
Bu bağlamda, Sözleşmeci Devletlerin anayasalarmda, yasalarmda veya içtihatlarmda, "kamunun kullan ımı amacıyla" gibi
ifadelerin yer aldığı metinlerde bile, kamu yarar ı kavramının,
özel şahıslar arası
nda mülkiyetin zorunlu devrini hukuk d ışı
saydığı ortak bir prensip tespit edilememi ştir. Ayn
ı şey, başka
bazı demokratik ülkeler için söylenebilir; bu nedenle ba şvurucular ve Hükümet savunmalarmda, Amerika Birle şik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nin arazi sahipli ğindeki yığılmayı
azaltmak amacıyla, taşmmazlarm mülkiyetini kiralayanlardan kiracılara nakleden bir Hawaii yasasıyla ilgili kararı
na
(Hawaii Housing Authority v. Midkiff 104 S. Ct. 2321[1984])
atıfta bulunmu şlardır.
41. Ayrıca, "kamu yararına" (in the public interest) şeklindeki İngilizce deyimden, devredilen mülkiyetin genel olarak
kamunun kullanımına açılması ve hatta toplumun önemli bir
bölümünün bu devirden doğrudan yararlanmas ı gerektiği anlamı da çıkmaz. Sosyal ada] eti sa ğlamayı amaçlayan bir politika gereğince mülkiyetin elden alınması da, pek tabi "kamu yararına" olarak nitelendirilebilir. Özel taraflar ın sözleşme veya
mülkiyet haklarmı düzenleyen bir hukuk sisteminin adilliği,
kamu düzenini ilgilendiren bir mesele olup, bu konuya ada58
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let getirmek isteyen yasal tedbirler, bir kimsenin mülkiyetini
diğer bir kimseye zorunlu devrini sa ğlasa bile, "kamu yararı "
niteliğinde olabilir.45 (James ve Di ğerleri/ İngiltere, 1986)
AİHM' nin bu karar ı, hükümetlerin, izledikleri toplumsal
ve ekonomik politikalar do ğrultusunda kamu yararmın ölçütndan daha geniş değerlendirme yetileri
lerini belirlemek açısı
nın başbulunduğunu benimsemektedir. Bir ki ş inin malvarlığı
ka bir bireye zorunlu geçi ş ini öngörse de, sosyal adaleti sa ğlamaya yönelik yasal önlemler "kamu yararına" yönelik olarak
değ erlendirilebilecektir. Böylece devletlerin kendi toplumlar ı
için öngördükleri koruma amaçl ı toplumsal ve ekonomik
n gereği olarak, toplumun bütün kesimlerinin do ğpolitikaları
rudan kullanı p yararlanmayacağı koşullarda bile, mülkiyetin
yasalarla hak sahiplerinin elinden almmas ı biçiminde gerçekleştirilen i şlemlerin "kamu yararına" olabileceği, Mahkeme'ce
benimsenıriiş olmaktadır.
n ve sanayi kurulu şlarmın milKamulaştırma, bankaları
lileştirilmesi, tar ım alanlarının toplulaştırılması gibi toplumsal amaçlı uygulamalar genellikle, do ğrudan doğruya devletler tarafmdan gerçekle ştirilen giri ş imler olmaktadır. Bu
tür olaylarda devlet, izlenen amaç do ğrultusunda hukuksal
temeli olu ş turmakla birlikte, uygulama i şlemlerini görevlendirdiği kamusal birimler eliyle yürütmektedir. İngiltere
i Kira Reform Yasas ı ise, evleParlamentosu'nun benimsedi ğ
rin müll<iyeti üzerinde kirac ıların "manevi hak sahibi" oldukn uygulanış mda kiracıları
ları görüşünü öne ç ıkararak, yasanı
etkin bir konuma getirmi ştir. Bu görüş ü uygulamaya geçiren
u ta şmmazı gerçek
yasa, en az 21 y ıldan beri kira ile oturduğ
değerinin oldukça altında kalan bir bedelle satın alıp almama kararını kiracıya b ırakmıştır. Yasa'nın zorunlu bir sonucu
i ştiren ta ş mmazlar üzerine mülkiyetin ba şkaolarak, el de ğ
larına devredilmesini önleyecek k ısıtlamalar konulmamas ı
nedeniyle, ileride ipoteksiz ta şınmazları yüksek de ğerlerle
satacak eski kirac ıların, haksız kazanç elde edebilecekleri ileri
nda saptanan de ğ erler üzerinden ödesürülmüş tür. 1967 yılı
° Doğru, Osman, çevirisi, http-Aihm.anadolu.edU.tr
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me yapılacak olması nedeniyle, kira sözleşme sürelerinin sonuna doğru taşmmazları satın alacak kiracılarm, "umulmadık
karlar" elde etmeleri olasıliğı üzerinde durulmuştur. AİHM,
bu savunmalar karşısı
nda, politik değerlendirmenin İngiltere Parlamentosu'nun yetkisi içinde bulundu ğunu belirtmekle birlikte, bir kaç kiracmm 'hak etmedikleri', 'umulmadık kazanımlar' elde etme olasılığını ortadan kaldırmak için, yasadan
etkilenen taşınmaz sahiplerine malvarlıkları
nın yeniden geri
verilmesinin, daha büyük haksızliklara yol açacak bir giri şim
olacağı
nı vurgulamıştır.
Mahkeme, malvarlığı
nm kişiler arası
nda el değiştirmesi
konusunda yakı
n zamanda verdiği başka bir kararı
nda da,
kamu yararmin varliğım benimsemiş tir. Çek Cumhuriyeti'nde
Komünist yönetim döneminde kiş isel malvarliklarmın toplumsallaştırılması sırası
nda gerçekleşen yitiklerin giderilmesini
amaçlayan yasa, özü bakımından kamu yararı
na uygun bulunmuştur. Yasanın, geri dönüş işlemlerinin hukuka uygunluğunu sağlamakla birlikte, ülkenin sosyoekonomik geli şimi
açısı
ndan da kamu yararı gereksinimini amaçlad ığı belirtilmiştir. Bununla birlikte Mahkeme, "geçmiş teki haksızlıkların,

orantısız uygulamalarla yeni haksızlı k/ara yol açma yacak biçimde
giderilmesi gerektiğ ini vurgulamıştır."46 (Pincova ve Pinc/Çek

Cumhuriyeti, 2002)
Kamu yararı ko şulu, Sözleşme'nin temel hukuksal
yöntemleri arasmda bulunan orant ıhlık denetimini zorunlu
kılmaktadır. Ayrica devletlerin takdir yetkilerinin s ı
nırları
nı belirlemek açısından Sözleş me'nin 17, maddesinin de göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Bu iki konuyu "kamu yararı"
kavramının açılınıı olan alt başlıklar altında ele alacağız.
c. Orantılılık
Avrupa İnsan Hakları Sözleş mesi ve ek protokoller çevresinde oluş an hukukun belirgin özelliği, kamu otoritesinin
üstünlüğünü pekiştiren "baskın taraf egemenliği yerine "denPauliat, a. g. y., s. 277.
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ge" anlayışmı öne çıkarmasıdır. AİHS, bir çok konuda hukuka

MALVARLI Ğ ININ

uygunluk olgusunu e şitlik ve denge kavramları üzerine oturtmuştur. Malvarlığmdan yoksun bırakma uygulamalar ında
da Mahkeme'nin kararlarında belirtildiği gibi, kamu yararına
lan yöntem arasmda adil
olduğu ileri sürülen amaç ile kullanı
bir dengenin kurulması gerekmektedir. Kişiyi mülkünden
yoksun bırakan bir önlemin, kuramsal aç ıdan olduğu kadar uygulamada da "kamu yararına" yönelik meşru bir amaca hizmet
etmesi yeterli de ğildir. Bunun yanı sıra, seçilen yol ve gerçeknda uygun bir orantılılık ilişkisi
leştirilmeye çalışılan amaç arası
bulunmalıdır. Bu koşul, toplumun genel çıkarlarmm gerekleri
ile kişinin temel haklarmm korunmas ı arasmda kurulması öngörülen 'adil denge' kavramı yoluyla ortaya konulmu ştur. Kişi,
kamu yararı için de olsa "bireysel ve a şırı bir yük" altma girmiş
ise, denge bozulmuş demektir. Mahkeme' ye göre "... bireyi

SONLANDIRILh'AS İ

mülkiyet hakkından yoksun kılan önlemin yasalarla korunan kamu
yararına yönelmiş olması yeterli değildir. Aynı zamanda başvurulan
amaç ile izlenen yöntem arasında adaletli bir dengenin kurulmu ş
olması gerekir." 47 (Ashingdane/ İngiltere, 1985)

Mülkiyet hakkının özüne yönelik tecavüz niteli ğindeki
nda ise Mahkeme, devletlerin takdir hakmüdahaleler karşısı
kmı daraltan daha sıkı bir denetim izlemektedir. Mülkiyetten
yoksun bırakma işlemi kamu yararına yönelik olmalıdır.
n bir kişinin
Herhangi bir kamu yarar ı gerekçesi bulunmaksızı
mülkiyetinin sonlandınhması, Sözleşme'yle uyumlu görülmemektedir. (Zwierznski/ Polonya, 2001)
Mahkeme, mülkiyet hakkma el at ılan başvurucunun
"olağan dışı ve aşırı" yükümlülük altına sokulmas ı durumunda
adil dengenin bozulaca ğmı saptamıştır. (Sporrong ve Lönnroth/Isveç, 1982)
AİHM açıkça, "toplumun genel yararlar ının gerekleriyle,
bireyin temel haklarının korunmasının gerekleri aras ında adil bir
denge olup olmadığını belirlemede, " kendisini yetkili görmüştür.
Dutertre, a. g. y.. s. 449.
Dinç, Güney, Sorularla Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi, s. 625, TBB yayını, Ankara 2006.
61

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

MALVARLI Ğ ININ Mahkeme'ye göre, "söz konusu adil dengeyi ara ştırmak gereği,
SONLANDIRILMASI Sözleşnıe'nin bütününe yerleşiktir ve ayn ı zamanda bu saptama, 1.

maddenin yap ısından da çıkmaktadır."49 (Wiessinger/ Avusturya,

1991)
Orantılılık ve denge ögesi, yalnız kişiyi malvarlığından
yoksun bırakan uygulamalarda değil, mülkiyet hakk ının kullanımını sınırlayan diğer işlemlerde de gözetilmektedir.
d. Malvarlığı Uygulamalarında,
Yurttaş ve Yabancı Ayrımı
AİHS'nin 1. maddesine göre:
"Yüksek Akit Taraflar kendi kaza haklar ına tabi (kendi yetki
alanları içinde bulunan) her ferde iş bu Sözle şme'nin Birinci faslında
tarif edilen hak ve hürriyetleri tan ırlar."

Sözleş me'yi onaylayan Avrupa Konseyi üyesi devletler,
kendi egemenlik alanları içindeki bireylere, 1. Bölüm' de tanımlanan temel hak ve özgürlükleri uygulamakla yükümlü bulunuyorlar. Bu yükümlük yalnız Sözleşme' de an
ılan güvencelerle
smırlandırılmamıştır. Sonradan onaylanan ek protokollerin
tanıdığı haklar da aynı düzeyde bağlayıcılık taşıyor.
Sözleşme' de, 'her kişi' denilmiş olması nedeniyle, yurtta ş,
yabancı, uyruğu bilinemeyen veya vatans ız ayrımı gözetilmeksizin, devletler, egemenlikleri alt ındaki tüm bireyleri bu
haklardan yararland ıracakladır. Şu kadar ki, Sözleşme ve Ek
Protokol'lerde özel olarak yabanc ılara kapalı tutulan haklar,
1. maddenin dışı
nda kalmaktadır. Bir devletin yargı yetkisi
içindeki işlemlerden yakı
nan kişilerin, yurttaş yada yabancı,
mutlaka o ülkenin sınırları içinde olmaları gerekmemektedir.
Örneğin hiç gitmedikleri Avrupa Konseyi üyesi bir devletin
egemenlik alanında mal varlıkları bulunan kişiler de, yurtdışı ndaki birikimleri nedeniyle ilgili devletlerin eylem ve
işlemlerinden kaynaklanan her türlü uygulamalar kar şısı
nda,
Sözleşme'de tanımlanan hakları
n korunması altındadı
rlar.
Gemalmaz, Mehmet Semih, tlluslarüstıı İnsan Hakları Teorisine Giriş, 5.
baskı, Legal Yaymc ılık, s. 732, Istanbul 2005.
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de:
mede tanı nan hak ve özgürlüklerden yararlanma,
"Bu Sözleş
cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya
sosyal köken, ulusal bir az ınlığa mensupluk, servet, do ğum veya
herhangi baş ka bir durum bakımı ndan hiç bir ayrımcılı k yapılmadan sağlanır."

Sözleş me'nin 1. ve 14. maddelerinin birlikte okunmakan anlam, devletlerin yurttaşları olmayan tüm
smdan çı
bireylere karşı onlarm koşullarmı ağırlaştıran ayr ımcı uygulamalar yapamayacakları doğrultusundadır. Ayr ımcılık
yasağı, Sözleşme'nin yorumu ve uygulanmas ıyla ba ğlantılı
temel denge ögeleririin en önemlilerinden birisidir. Ne var
ki Ek Protokol'ün 1. maddesinin 2. tümcesindeki mülkiyetten yoksun bırakma koşulları arasında bulunan "...devletler
hukukunun umumi prensipleri..." kavramı, Aİ HM tarafmdan
çok farkli yorumlan ımştır. Aşağı da bu konunun ilk kez tartışıldığı James! İngiltere kararmdan aktar ılan gerekçelerin orn ko şullarmı
taya koyduğu gibi, anılan sözcükler, yurttaşları
bir ilke
ğlayan
ağırlaştırırken, yabanc ılara özel ayrıcalıklar sa
biçiminde yorumlanm ıştır:
"58. Başvurucular alternatif olarak, 1 Numaral ı Protokol'ün
1. maddesinde "uluslararas ı hukukun genel prensipleri"ne at ıfta
bulunulmasını n, yabancıların mülklerinin k ımulaştırılması halinde
kendilerine hemen, yeterli ve etkili bir tazminat ödenmesine dair
uluslararası hukuk şartının, vatandaş lara da uygulanacağı anlamına
geldiğini iddia etmişlerdir.
60. İlk önce, uluslararası hukukun gereğ i olarak söz konusu
prensipler, sadece vatanda ş olma yanlara uygulanı r. Bu prensipler,
münhasıran vatandaş olmayan kişilerin yararına geliştirilmiş prensiplerdir. Bu prensipler devletlerin kendi vatanda şlarına yaptıkları
işlemlerle ilgili de ğildir.
62. Başvurucular ayrı ca, Komisyonun yorumu kar şısında, 1
Numaralı Protokol'ün 1. maddesinde uluslararas ı hukukun genel
ilkelerine atıfta bulunulmas ını n gereksiz kalacağını, çünkü vatanda ş
63

Avrupa İ nsan Hakları Sözleş mesi ve Malvarl ığı Hakları

MALVARLIĞ ININ
SONLAND İ RILMASI

olmayanları n buradaki korumadan zaten yararland ıklarını iddia
etmişlerdir.
Mahkeme bu görü şe katılmamaktadır. Bu atfin maddeye dahil
edilmesinin en az iki yararı bulunduğu görülebilir. İlk olarak bu atıf,
vatandaş olmayanlara, uluslararas ı hukukun ilgili prensiplerine dayanarak, haklarının korunması için Sözleşme mekanizmasına doğrudan
başvurabilme imkan ı sağlamaktadır; aksi taktirde bunu yapabilmek
için diplomatik kanallara veya sorunun çözümü için diğer mevcut
araçlara başvurmak zorunda kalacaklardır. İkinci olarak bu atıf, vatandaş olma yanlara, 1 Numaral ı Protokol'ün yürürlüğe girmesinin
kendilerinin haklarını azalttığı şeklindeki muhtemel argümanlara
karşı güvence sağlamaktadır...
63. Son olarak baş vurucular, uluslararası hukukun genel ilkelerinin bir Devletin kendi vatanda şlarını n mülkiyetini elinden
almasına uygulanabilir olmadığını kabul etmenin, vatanda şlık esasına
dayanan bir farklılaş tırmaya imkan vereceğine işaret etmişlerdir.
Başvuruculara göre bu durum, 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesi
yoluyla Protokol'e içselle ştirilmiş olan iki hüküm ile bağdaşmaz.
Bunlar, Sözle şmeci Devletleri egemenlik alan ında bulunan herkesin haklarını ve özgürlüklerini güvence altı na almakla yükümlü
tutan Sözle şme'nin 1. maddesi ile ayrımcılı k yasağı ilkesini içeren
Sözle şme'nin 14. maddesidir.
Sözleşme'nin 1. maddesi konusunda, Sözle şme ve Protokollerin
hemen her hükmünden vatanda ş ve vatandaş olmayanların aynı korumadan yararlandığı doğrudur; fakat bu durum özel hükümlerde işaret
edilen istisnaları ortadan kaldırmamaktadı r (bkz., örneğin Sözleşme
Md 4(3)(b., Md 5(1)(f ve Md 16, Dördüncü Protokol Md 3 ve 4).

Sözleş me'nin 14. maddesi konusunda ise, Mahkeme sürekli
olarak "objektif ve makul hakl ılığa" sahip olan bir farkl ı .muamelenin,
ayrımcılık oluşturmaya cağını belirtmiştir bkz., en yakın tarihli karar
olarak 28. 05. 1985 tarihli Abdulaziz, Cabales ve Balkandali karar ı,
parag. 72).
Özellikle bir sosyal reform bağlamında mülkiyetin elden al ınması konusunda, tazminat ile ilgili olarak vatanda şlar ile vatandaş
olmayanlar arasında bir ayrı m yapılması için sağlam gerekçeler
64
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bulunabilir. İlk olarak, vatanda ş olmayanlar, iç hukukta daha zay ıf
durumdadırlar; vatanda şlardan farklı olarak iç hukuk yap ıcılarının
seçiminde veya atan ması nda genel olarak hiçbir rol oynamazlar; iç
hukukun kabulü s ırasında da kendilerine danışılmaz. İkinci olarak, bir
mülkiyeti elden alma iş leminin her zaman kamu yarar ına yapılması
gerekmesine rağ men, vatandaşlar ve vatandaş olmayanlar için farkl ı
düş ünceler geçerli olabilir ve kamu yararı bakımından vatanda şların
vatandaş olnıayanlara göre daha fazla külfet yüklenmelerini gerektiren
meşru sebepler bulunabilir.
64. Yorumu konusunda böyle bir uzla şmalığı n ortaya çıktığı bir
metinle karşı laşan Mahkeme, ek bir yorum vas ı tası olarak hazırlık
ı na (travaux preparatoires) ba şvurmayı uygun görmektedir
çalışmalar
(bkz., Andiaş malar Hukuku hakkı nda Viyana Sözleşmesi m. 32).
Hazırlık çalışmaları üzerinde yap ı lan inceleme göstermektedir
ki, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ilk tasar ılarında yer alan
tazminat hakkına açık atıf, özellikle Birleş ik Krallık ve diğer devletlerin muhalefeti karşısı nda çıkarılmıştı r. Daha sonra uluslararas ı
hukukun genel prensipleri deyimine yer verilmi ş ve bunun da sadece
yabancıların korunması anlamına geleceğine dair bir çok beyanda
bulunulmu ş tur. Alman Hükümeti bu metni, kamula ş tırma olay ında tazminat ödenmesi yükümlülü ğ ünü içeren prensiplere aç ıkça
yer verilmesi şartıyla kabul edebileceğ ini beyan ettiği zaman, Isveç
temsilcisi bu prensiplerin sadece bir Devlet ile vatanda ş olmayanlar
arası ndaki iliş kilere uygulandığına işaret etmiştir. İşte bundan sonra Alman ve Belçika temsilcilerinin talebi üzerine, "bu ba ğlamda
uluslararası hukukun genel prensipleri, kamula ştırma olaylarında
vatandaş olma yanlara tazminat ödeme yükümlülü ğünü yüklemesi"
konusunda anla şılmıştır.
Her şeyden öte, Bakanlar Komitesi'nin 1. Protokol metnini
tasdik ve imzaya açan 19 Mart 1952 tarihli ve (52) 1 say ılı Kararında "bu bağlamda 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi bakımından
ında
uluslararası hukukun genel prensiplerinin kamula ştırma olaylar
vatandaş olma yanlara tazminat ödenmesi yükümlülü ğü yüklediği"ni
açıkça belirtmiş tir. Müzakere tutanakları bir bütün olarak göz önünde
tutulduğ unda, Mahkeme bu Kararı n, uluslararası hukukun genel
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MALVARLI Ğ ININ
SONLANDIRILMASI

prensipleri atfin ın vatandaşları kapsamayı amaçlamadığına dair açık
bir delil olarak alınabileceğ ini kabul etıııektedir.
Buna göre hazırlık çalışmaları başvurucuların kabul ettiği yorumu destekleme mektedir.
65. Son olarak, 1 Numaralı Protokol'ün yürürlüğe girmesinden
sonra bu belgeye taraf olan Devletlerin bu belgede uluslararas ı hukukun genel prensiplerine yap ılmış olan atJl, kendi, vatanda şlarına da
uygulanabilecek şeklinde geliş tirdikler kan ıtlanamamıştır. Sunulan
deliller tam tersi yönü i şaret etmektedir.
66. Bütün bu gerekçelerle Mahkeme, uluslararas ı hukukun genel
prensiplerinin, bir Devlet tarafindan kendi vatanda şlarının mülkiyetini elden alması na uygulanabilir olnuıdığı sonucuna varmaktadır."

(James ve Di ğerleri/ İngiltere, 1986) 51
Mahkeme, yine İ ngiltere'den kaynaklanan bir ba şka
olayda da "...uluslararas ı hukukun genel prensiplerinin bir Devlet
taraJindan kendi vatanda şlarını n mülkiyetinin elden almas ına uygulanabilir olmadığı ..." yolundaki görüşünü aynı gerekçelerle

yinelemiştir. (Lithgow ve Di ğerleri/ İngiltere, 1986)'
Ek protokol'ün 1. maddesinde sözü edilen "uluslararas ı
hukukun genel ilkeleri" kavramının ne anlama geldiği, yukarıdaki kararda yer alan kapsamlı tartışmalara karş m, yeterince
açıklık taşımıyor. Ancak başvurucuların, yargılanan devletin,
Komisyon'un ve Mahkeme'nin sa y, savunma ve gerekçelerinin birlikte de ğerlendirmeleri durumunda, uyu şmazlığm
yanları ile karar organlarmm bu sözcüklerden 'tam karşılıkları
ödenmedikçe kiş ilerin malvarlıkları ndan yoksun bırakılamayacakları' anlamını çıkardıkları gözlenmektedir. Deyim böyle yo-

rumlandığı içindir ki, Aİ HM, devletlerin kamusal b ır işlemle
malvarlığmdan yoksun b ıraktıkları yabancılara mallarının tam
karşılığmı ödenn-ı elerini öngörürken, yurtta şları için böyle
bir yükümlülü ğ e gerek görmemektedir. Aİ HM'nin bu karar ı
ile daha 1986 yılı
nda Sözleş me'yi, günümüzde "küreselleşme"
adıyla da anılan uluslararası kapitalizmin ç ıkarlarıyla örtüşen
50 Doğ
ru, Osman, çevirisi, http-Aihm.anadolu.edu .tr° Doğru, Osman, çevirisi, http-Aihm.anadolu .edu .tr-
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bir yaklaşımla yorumlad ığı görülmektedir. Üye devletlerin MALVARLIIN İ N
kendi yurttaşlarıyla ilgili sosyal politikaları nedeniyle çok ge- SONLANDIRILMASI
niş takdir hakkına sahip olduklar ının kabul edilmesine kar şın,
n malvarlıkları konusunda bu yetki daralt ılmaktayabancıları
n korunması yoluyla ülkeler
dır. Böylece yabanc ı yatırımcıları
arasındaki sermaye hareketlerine güvence verilmi ş olmaktadır. Oysa devletlerin ekonomik ve sosyal politikalar ı, yerine
n
n yatırımları üzerinde de mal varl ıklarını
göre yabancıları
ı
na
kadar
gidebilecek
denetim
ve
uygulamalar
sonlandirılması
gerektirebilmektedir.
Kişinin .. ... devletler hukukunun umumi prensipleri..." içinde
mülkiyetinden yoksun b ırakılabileceğ i konusundaki kurali, bir
kez de Avrupa Konseyi'nin kurulu ş gerekçelerine göre de ğerlendirmek uygun olacaktır. Avrupa Konseyi Sözle şmesi'nde,
AİHS' nde, diğ er protokol ve sözle şmelerin giri ş bölümlerinde
değiş ik ancak benzer sözcüklerle yinelenen" Siyasal gelenekler,
idealler, özgürlükler ve hukukun üstünlü ğü bakı mı ndan ortak bir
ınirasa ve benzer dü ş üncelere sahip olan Avrupa Ülkeleri.. ."nin

temel ekonomik özelliğ i kapitalizmdir. Maddede yollama
yapı lan devletler hukukunun genel ilkeleri, kapitalist ekonomi ve onun üstyapısmı oluş turan Avrupa demokrasisinin
kuralları içerisinde yorumlanmaktad ır. Nitekim Mahkeme,
1. maddenin ikinci tümcesindeki "uluslararas ı hukukun genel
ilkelerine" uygunluk ko şulunun ancak yurtta ş olmayanlar için
uygulanabileceğ i, yurttaşların bu düzenlemeden yararlanamayacakları görüş ünü benimserken, özellikle Sözle şme'nin
ışmalara dayanmıştır. Böylece
hazırlanma dönemindeki tart
siyasal yetke üzerinde egemen olan uluslarüstü kapitalizmin
nın yalnız insan hakları arasma
korunması, mülkiyet hakk ı
katılmasıru sa ğlamakla kalmamış , ayrıca sermayenin özgürce
yer değiş tirmesinin güvencelerini olu şturmuştur.
AİHM'rıin kararlarmda, malvarl ığını sonlandıran bütün
ulusal uygulamalarda ki şilerin uyruğu araştırilmaksızm giderim ödenmesini zorunlu görmesi nedeniyle, "uluslararas ı
hukukun genel ilkeleri" kavramının büyük ölçüde önemini
yitirdiğ i ileri sürülebilmektedir. Kanımızca böyle bir görüş e varmak için zaman çok erkendir. Yabanc ı yatırımcıların
67
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MALVARLI Ğ I malvarlıkları üzerindeki uygulamalar son derece sm ırlıdır.
HAKLARI VE Sermayenin ve yat ırımların geri dönüşü
anlamına gelebilecek
TAZMINAT

bir devinim yaşanmanuştır. Özelleştirmelerin, beklenmedik
zamanlarda geri dönüş üm sürecine girmeyeceğinin güvencesi
bulunmamaktadır. Böylesi kuralları
n, belirleyici gücü ellerinde
bulunduranlarca, gelecekte kar şılaşabilecekleri çeş itli olumsuzluklar nedeniyle diledikleri biçimde yorumlayabilecekleri
anahtar ilkeler olarak ellerinin alt ında bulundurdukları bilinen
bir gerçektir. Kı saca diyebiliriz ki, "uluslararası hukukun genel
ilkeleri" kavramının gelecekte nası l uygulanacağmı şimdiden
kestirmek olanaks ızdır.
B. Malvarli ğı Hakları ve Tazminat

Mülkiyet hakkma el atılması durumunda ilgilisine tazminat ödeneceğine iliş kin bir kural, Ek Protokol' de yer almam ıştır.
Mülkiyet hakkım sonlandıran olaylarda orantılılık ve denge
koşullarının tartışılması sırası
nda, devletlerin, malvarl ığından
yoksun bırakılan kiş ilerin yitiklerini nasıl karşılayacağı sorunu
gündeme gelmiş tir. Orantılılık ve denge, edimlerin kar şılıklı
olması
nı gerektirmektedir. Mahkeme, Sporrong ve Lönnroth/ İsveç davası
nda, kişilerin uğradı
kları zararı
n giderilmesini
isteme olana ğının bulunmadığı koş ullarda adil dengenin kurulamadığı, bu nedenle de mülkiyete sayg ı ilkesinin çiğnendiği
görüşünde olmuş tu. Mahkeme'nin yorumuna göre, aç ıkça
yazılı olmasa bile tazminat ko ş ulu, Ek Protokol'ün 1. maddesinin doğal bir uzantısıdır. Tazminat gere ğinin göz ardı edilmesi
durumunda denge bozulacak ve 1. madde ile gerçekle şmesi
amaçlanan koruma etkisiz ve anlams ız kalacaktır.52
Mahkeme, malvarl ığına el atılan kiş iye uygun bir tazminat ödenmesini benimsemekle birlikte, tazminatırı miktarı
konusunda çok farklı değerlendirmeler yapmaktad ır. Yakınma
konusu iş lemin adil dengeler gözetilerek uygulamaya konulup
konulmadığı ve başvurucular üzerinde orantısız bir yük oluşturup oluşturmadığı değerlendirilirken, öncelikle ulusal hukukta
52
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yer alan tazminat koşullar ı üzerinde durulmaktadır. Malvarlı- MALVARIJI
ğmın, değerine yakm sayılabilecek bir tazminat ödenmeksizin HAKLARI VE
TAZM İ NAT
alınması, olağan koş ullar altmda orantısız bir müdahale olarak
nitelenebilecektir. Hiç bir tazminat ödenmemesi ise, 1. madde
bağlamında ancak çok özel koşullarda haklı görülebilecektir.
(The Holy Monasteries/Yunanistan, 1994)
AİHM, James ve Di ğerleri! İngiltere kararmda kişilerin
malvarlıklarmm toplumsal içerikli bir yasa nedeniyle sonlandırılması durumunda tazminat ödenip ödenmeyece ğini
aşağıdaki gerekçelerle de ğerlendirdi:
"54. Ortaya çı kan ilk sorun, tazminat ı n mevcudiyet ve miktarını n, bu konuda bir hüküm içermeyen 1 Numaral ı Protokol'ün
1. maddesinin 1. fikras ını n ikinci cümlesi bakımından bir şart olup
olmadığı sorunudur. Hükümetin ve ba şvurucuları n da görü şüne katıldığı Komisyon, 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesini, bir
Sözle şmeci Devletin egemenlik alan ı içinde bulunan bir kimsenin
mülkiyetinin elinden al ınması için gerekli şartlardan biri olarak tazminat ödemeyi zı mnen gerektirdiği şeklinde yorumlamıştır.
Komisyon gibi Mahkeme de, sözle şmeci devletlerin hukuk sistemlerine göre tazminat ödemeden kamu yarar ı amacıyla mülkiyetin
elden alınmasını n, mevcut olayda söz konusu olamayan sadece istisnai durumlarda hakl ı görüldüğünü gözlemlemektedir. 1 Numaral ı
Protokoi'ün 1. maddesinin sa ğladığı mülkiyet hakkı, buna eşdeğer
bir prensip bulunmamas ı halinde, büyük ölçüde ka ğıt üzerinde ve
etkisiz kalacaktı r. Tazminat şartlarını n, itiraz konusu yasanı n farklı
menfaatler arası ndaki adil dengeye sayg ı gösterip göstermediğini ve
özellikle başvuruculara orantısı z bir külfet yükleyip yüklemedi ğini
değerlendirme bakımı ndan önemli bir husus olduğu açıktı r. (bkz.,
yukar
ı da geçen Sporrong ve Lönnroth karar ı, parag. 69 ve 73).
Mahkeme ayrı ca, Komisyon'un tazminat standardı konusunda
vardığı sonucu da kabul etmektedir. Buna göre mülkün de ğeriyle
ı ödemeksizin mülkün elden al ınması, normal
makul ölçüde bir miktar
şartlarda 1. maddeye göre hakl ı görülemeıjecek orantısız bir müdahale
oluş turur. Bununla birlikte 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesi,
her olayda tazminatı n tam olarak ödenmesi hakk ını güvence altına
almamaktadı r. Ekonomik reform tedbirlerinin veya daha yayg ın bir
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sosyal ada/eti gerçekle ş tirmeye yönelik tedbirlerin hedeflediğ i "kamu
yararı " meşru amacı, tam piyasa değerinden daha az bir ödeme yaTAZMINAT
pılmasını gerektire bilir. Dahas ı, Mahkeme'nin bu konudaki denetim
yetkisi, tazminat şartlarını tercihte Devletin geni ş takdir alanının
dışına çıkıp ç ıkmadığını belirlemek/e s ınırlıdır (bkz., yukarıda parag.
46)." (James ve Di ğerleri/ İngiltere, 1986)

MALVARLİĞ I
HAKLARİ VE

Çalışma alanları ve malvarlıkları İngiliz İşçi Partisi iktidarmda millileş tirilen gemi ve uçak üretim şirketleri, devletin
yetki alanı içinde bulundu ğunu kabul ettikleri i şlemin özüne
karşı bir itiraz öne sürmezlerken, kamula ştırma bedellerinin
yetersizliğinden yakmmışlardır. Ba şvurunun konusu, ödenen
tazminatlarm belirlenme tarihi ile ili şkilendirilen değerlerinin
yetersiz kaldığı konusundadır. Ba şvurucuları böyle bir istemde bulunmaya iten temel neden ise, millile ştirme yasasının
çıkarılmasından sonra, şirketlerin hisse senetlerinde olu şan
değ er artışlarıdır. Şirketler, millileş tirmenin neden oldu ğu
kazanımlara da el koymak istemektedirler. Mahkeme olay ı ve
kendi yaklaşımını aşağı daki gerekçelerle aç ıklamıştır:
"132. Mahkeme ilk önce Referans Döneminin, İşçi Partisi
Hükümeti'nin seçilme tarihinde sona erdi ğini kaydeder (bkz.,
yukarı da parag. 10 ve 19). Her ne kadar başvurucular 1977 tarihli Yasa, Kraliyet'ten onay alıncaya kadar hangi i şletmelerin
kamuya geçecek oldu ğunun kesin olarak bilinmedi ğine işaret
etmiş olsalar da, bu tarih, millile ştirme tarihinin gerçekleş tiği
tarihtir.
Başvurucular, hisseleri devir gününden (vesting day)
daha önceki bir dönemi, referans dönemi olarak seçmeyi hakli kılan tek şeyin, millileştirmenin veya millile ştirme kaygısının, mülkiyetin de ğeri üzerinde sebep olacağı yapay etkiden
uzak tutmak olduğ
unu savunmuşlardır. Başvurucular mevcut olayda millileş tirme ihtimalinin kendilerine ait şirketlerin
malvarlığı veya karları üzerinde bir etkide bulunmad ığını ve
bunun hisseler üzerinde yaratabilece ği her hangi bir etkinin,
farazi piyasa fiyat
ı yöntemiyle hesap d ışı bırakılabileceğini
iddia etmi şlerdir.
Doğ ru, Osman, çevirisi, http-Aihm.anadolu.edu .tr70
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Mahkeme, hisselerin de ğerini çarp ıtma ihtimalinin, olay- MALVARLII
HAKLARI VE
dan sonra ortaya ç ıkan bilgilerle daha önceden de ğerlendi- TAZM
İ NAT
rilemeyeceğine i ş aret edecektir. Mahkeme'ye göre Hükümet,
nda niillileş tirme programıyasanın hazırlığı ve kabulü sırası
nın, temlik edilecek hisselerin de ğeri üzerinde çarp ıtıcı bir
etkiye sahip olaca ğını varsaymakla, ak ılcıhktan uzakla şmamıştır. Gerçekten de, o tarihte varolan ko şullarda ve özellikle
Financial Times Genel Sanayi Hisse Indeksi'nin (bkz., yukarıda
parag. 93) gösterdiği gibi hisselerin de ğerinin Şubat 1974' ten
sonra düştüğü bir ortamda, değer tespit için bundan daha
sonraki bir referans döneminin seçilmesi hiç kimse tarafmdan
hoş karşılanmayacaktı.
133. Mahkeme ayrıca, devir tarihinden önceki bir dönemin değ er tespiti yapmak için referans dönemi olarak kullanilmasına dair örnekler bulundu ğunu not etmektedir.
0 halde böyle bir sistem, ba şvurucularm dayand ığı ve
adil ve makul tazminat sa ğladığmı kabul ettikleri Birle şik.
Krallık'taki önceki millile ş tirme yasalarma uyarlanmıştır. Hün hiç birinde, sistemin
kümetin de işaret ettiği gibi o yasaları
erlerin
gerçekten çarp ıtılişleyişinden önce fiyatların veya değ
ıştır.
masma dair bir koş ul yer almam
149. Hükümetin hakl ı olarak işaret ettiği gibi, bir millileştirme iş lemi, müzayedeli satış a benzetilemez; millile ştiren
Devlet, bunu te şvilde değil, fakat zorlamayla yapmaktad ır.
Bu çerçevede, Mahkeme'ye göre ba şvuruculara ödenen tazminatın, bir müzayedede teklif edilecek fiyatla ayn ı düzeye
getirilmesine gerek yoktur.
Satmak isteyen ile satın almak isteyen arasmda yap ılaış anlaşmasmda, ba şvurucularm hisselerine
cak özel bir sat
karşı ödenecek fiyatm, kendilerinin sahip olduklar ı hisselerin büyüklü ğüne ba ğlanabilecek özel de ğeri yansıtan bir öge
içerebiirdi. Ancak tazminat ı bu esasa göre hesaplamak, bu
i
kadar büyük miktardaki hisselere bir al ıcının bulunabileceğ
m
bu
özel
sanayiler
için
en
varsaymak demektir ki, bu varsay ı
ndan ku şkuludur.
azı
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Son olarak Mahkeme, Birleş ik Krailık'm, 1 NumaraIl Protokol'ün 1. maddesi bak ımından eski mal sahiplerine,
TAZM İ NAT
millileştirilen i şletmelerdeki hisselerinin sm ıfma veya büyüklüğüne göre farklı değerlendirme yükümlülü ğü altı
nda olduğ-unu düşünmemektedir; Birle şik Krallık, bütün mal sahiplerine aynı şekilde muamele edildiği taktirde tazminatın daha
adilane dağıtılacağı görüş üyle hareket ederken, gayri makul
davranman-uştır.

MALVARIJ Ğİ
HAKLARI VE

150.Bu koş ullarda Mahkeme'ye göre, ba şvurucularm büyük veya kontrol edici miktardaki hisselerinin özel de ğerini
yansıtan bir unsurun tazminata katılmamasuu benimseyen
bir karar, Birle şik Krallık' ın takdir yetkisini kullanırken makul olarak verebilece ği bir karardır.
151.Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında Mahkeme, bütün baş vurucular için ortak olan konular bak ımından 1977 tarihli Yasayla kurulan sistemin yaratt ığı etkilerin, 1 Numaralı
Protokol'ün 1. maddesine ayk ırı olmadığı sonucuna varmaktadır. (Lithgow ve Di ğerleri/Birleşik Krallık, 1986)54
Mahkeme bu kararı ile 1. maddenin her ko şulda tam tazminat hakkını koruma altına almadığını, yasal "kamu yararı" amacı
bulunduğu koşullarda gerçek piyasa de ğerinin altında da bir
ödeme yapılabileceğini benimsemiştir. Başvurucuların, ödenen
tazminatlarm belirlenme tarihi ile ili şkilendiilen değerlerinin
yetersiz kaldığı yolundaki savlar ı, millileştirme yasası
nın çıkarilmasmdan sonra, şirketlerin, hisse senetlerinde olu şan değer
artış larmdan pay alabilme beklentilerinin ürünüydü. Şirketler,
millileştirmenin neden oldu ğu kazanınılardan da yararlanmak
istiyorlardı. Aİ HM bu savları 1986 yıl ı
nda Sözleşme'ye uygun
bulmamıştı.
ilginçtir ki Mahkeme, 2002 y ılında sonuçlandırdığı kamulaştırma bedelleriyle ilgili bir ba şvuruda, oldukça farklı
değerlendirmeler yapm ıştır. Kamulaştırılan taşınmaz için
ödenecek bedellerin hangi tarihe göre saptanaca ğı konusunda
AİHM'nin aşağı da özetlenecek olan karar ı, eğer salt bu dava
Doğru, Osman, çevirisi, http-Aihm.anadolu.edu .tr72
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ölçeğinde kalmayacak ise, uygulamada çok önemli sorunlara MALVARLII
n ta şınmazları, toplu konut HAKLARI VE
neden olabilecektir. Ba şvurucuları
TAZM İ NAT
üretiminde yararlan ılmak üzere arsa birikimi olu şturulması
amacıyla kamula ştırılmıştır. Ancak aradan yedi y ıl geçmesine
n, kamulaştırmanın gerekçesi olan kamu yarar ı doğrulkarşı
tusunda hiçbir çali şma yap ılmanuştır. Bu olgulara dayanan
baş vurucular, dava açarak ta şınmazın mülkiyetiriin geri verilmesini, bu olanaklı değilse, ek tazminat ödenmesini istemi şlerdir. Ulusal mahkemeler, aradan geçen süre içinde ta şınmazm
ın geri verme nedeni say ılmayacağı ve
kullanılmamış olmasın
n bu aş amadan sonra da kamu yarar ı için kullanataşınmazları
bilme olas ılığının bulunduğu yönünde karar vermi ştir.
ran uyuşmazhğı Aİ HM önüne getirdikleri s ı
Başvurucuları
n üzerinden on dokuz y ıl geçmiş olmasına
da kamulaştırmanı
ıa yönelik olarak kullanılması
n,.ta şınmazm kamu yarar n
n,
karşı
arşı
na henüz ba şlamimamış bulunuyordu. Ba şvuruçalışmaları
culara göre bu durum, kamula ştırmanın gereğ inden çok önce
yapılmasmdan ileri gelmi şti. Ba ş vurucular, o tarihteki verilere
göre belirlenen tazminat ın, ta şınmazm güncel de ğerinin çok
altında kalması nedeniyle parasal aç ıdan zarara u ğradıklarmdan yakmmaktadırlar.
Mahkeme, ta şınmazı n kamulaştırma amac ı na uygun
nması
nı, ulukullanımına geçilmeyerek, arsa birikimine al ı
sal mahkeme karar ı doğrultusunda mülkiyet hakk ıııın ihlali
n devletlerin, arsa olu şturma
olarak görmemi ş tir. Buna karşı
yöntenıini, taşmmazları spekülatif de ğerlerden kamula ştırmak
amacıyla kulla ıımamak ve bireyleri, ilgili ta şmmazm zaman
içinde artan ekonomik de ğerinden yoksun b ırakmamak yünda oldu ğunu belirtmiş tir. Mahkemeye göre,
kümlülüğü altı
olayda, kamula ştırmadan sonra ta şınmaz üzerinde 19 y ıl boyunca kamu yarar nıa yönelik bir çalışma yap ılmaması, idarenin
sorumluluğu kapsam ındaki bir durumdur. Bu süre içinde,
n de ğerinde gerçeklen da kabul ettiği gibi, taşmmazı
tarafları
şen artış, ba şvurucunun yoksun kaldığı ekonomik bir yitiktir.
Kamulaştırmadan ayrı olarak bireyin üzerine getirilen ek yük
nedeniyle Mahkeme, 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesinde
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HAKLARI VE Narbonne/ Fransa, 2002)
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karar vermiştir. (Motais de

"Böyle bir karar, nas ıl uygulanabilir? Kamulaştırılan taşınmazlarda, kamu hizmetine dönük yap ıla şmalar tamamlanıncaya kadar,
enflasyona koşut olarak yıllar ölçeğinde değişen değerlerin saptan ıp
sürekli ödeme yöntemlerine bağlanması ne oranda gerçekle şebilir
?" içerikli sorular, özetlenen karar karşısı
nda ilk akla gelen
konular olmaktadır. Kuşkusuz karar, geçmişten gelen bir
n öngördüğü ilkesel
olayı değerlendirmektedir. Ancak, karar ı
çözüm, geleceğe yöneliktir. Sözleşme'nin uygulandığı ülkeler,
ulusal yasa ve uygulamalarını, kararda eleştirilen sonuçlara
yer vermeyecek biçimde yenileyip düzeltme olanağı
na sahip
bulunmaktadırlar.
İngiltere'de bireysel silahlnmayı denetlemeye yönelik
yasal düzenlemelerin geçmişi, 1920 yıllarma kadar uzanmaktadır. 1996 yılı
nda İskoçya'da bir ilköğretim okulunda 16 öğrenci
ve bir öğretmen silahla öldürülmüştür. Bu olaydan sonra 1997
yılı
nda benimsenen bir yasa ile tabanca bulundurulmas ı yasaklanmıştır. Devlet, yeni düzenleme ile, silahları yasa dışı duruma
düşen kişilerin bireysel zararlar ının bedelini ödemiştir.
Silah ticareti ile u ğraşan işletmeler, kendilerine ödenen
tazminatları yetersiz buluşlardır. Devletçe yapılan ödemelerin,
müşterilerinin azalması, şirketlerinin de ğerinin düşmesi gibi
nedenlerden ileri gelen zararlarıııı karşılamaya yeterli gelmediğini ileri sürmüşlerdir.
AİHM, hem işletmelerin çalışmalarını başka alanlara
kaydı
rarak etkinliklerini sürdürebilmeleri, hem de ödenen
tazminatlarla zararlar ının kısmen de olsa giderilmiş olması
karşısında, devletlerin bireysel silahlanmay ı yasaklayarak
amaçladığı kamu yararının önemi ve bu düzenlemenin genel
ekonomik niteliğini gözeterek başvurucular üzerinde EK 1.
Protokol'ün 1. maddesinin ihlali sonucunu getirecek a ğır bir
u Sarı, H. Gürbüz, AİHS'ne Ek 1. Protokol'e göre Malvarl ığı Haklarının
Korunması, Beta Basım Yaym Dağıtım, Istanbul, s. 87.
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yük oluşturmadığı gerekçesiyle baş vuruyu kabul edilmez bulmuştur.56 (lan Edgar Limited ve Di ğerleri/ İngiltere, 2000)
Mülkiyetin yitirilmesi durumunda hak sahibine yap ılacak
ödemenin ekonomik açıdan da bir anlamı olmalıdır. 1923 yılında mübadillere verilmek üzere ta şmmazı kamulaştırilan kişinin
kamulaştı rma tazminatı istemiyle 1928 y ılında açtığı dava,
ancak 1993 y ılında sonuçlanabilnıiş tir. 1928 yılında açılan bir
dava, elbette ki, Mahkeme' nin yetki alanına girmiyordu. Ancak
davanın 1993'te de sürmekte olu şu, AİHM'nin Sözleşme ba ğlamındaki denetımını .ncellemiş oluyordu. Yerel mahkemenin
1993'te davanın uzunluğu gözetmeden eski Drahmi üzerinden
n 1996 yılında kesinleşmesi,
tazminata karar vermesi ve karar ı
ıa neden olikinci kuş ak mirasçı olan başvurucunun itirazlar n
muş tur. Aradan geçen süre içersinde Yunan Drahmisi birkaç
kez sıfırlanmış bulunuyordu. Ba şvurucunun tazminata hakkı
olduğu ve kendisine ödenme yap ılması gerektiğine ili şkin
nda iletildiği yönetsel birimler, bu
bildirimin 1997 y ılı Eylül ayı
lar üzerinden yeni Drahmiye dönü ştürülen
kararda yazılı sayı
nda gerçekleştirmiştir. Mahödemeyi ancak 1999 y ılı nisan ayı
keme bu olayda, davanın açıldığı dönem ile ödeme tarihi arandaki değer farklarmı gözeterek, kamula ştırma tazminatının
sı
tam olarak ödenmedi ği gerekçesiyle 1 Numaral ı Protokol'ün, 1.
maddesi ba ğlamında mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar
vermi5tir.57 (Malama/ Yunanistan 2001)
Mahkeme bu kararla, anlams ız kalan bedel nedeniyle,
olayı tazminatsız kamulaştı rma biçiminde de ğerlendirmiş
oluyordu.
Kişilerin malvarlıklarınm ulusal organlarca her hangi bir
lık ödenmeden yada yetersiz bir ödeme ile sonland ırildıkarşı
ğı olaylar ile, A İHM'nin Sözle ş me ihlali saptadığı başvurular
sonucunda 41. maddeye göre kararla ştırdığı tazminatlarm
laştırılmaması gerekmektedir.
birbirleri ile kar şı

56
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C. Malvarlığını Sonlandıran Uygulamalar

MA İVARL İĞ I
HAKLARI VE

Malvarlığı
nı sonlandıran kamusal işlemler yasal dayanaklarma ve uygulamada izlenen amaçlarma göre birkaç ba şlık
altında ele alinabiirler. Kamulaştırma, doğal olarak 'mülkten
yoksun bırakma'nın bilinen en yaygı
n biçimidir. Kamulaştırmasız el koyma, uluslaştırma, suç araçlarının zor alımı, toplumsal politikalar gere ği malvarlığı
nın başka kişilere geçirilmesi
gibi kişiyi mülkünden yoksun b ırakan çeşitli kamusal uygulamalara rastlanilabilmektedir. Bunlarm ba şlıcalarma AİHM'nin
kararları doğrultusunda belirtmeye çalışacağız:

TAZM İ NAT

a. Kamulaştırma
Devletler, çeşitli kamusal gereksinimlerin kar şılanması
amacıyla gerçek ve tüzel kişilerin taşı
nır ve taşmmaz malvarlıklarma ulusal hukukun öngördü ğü yöntem ve koşullar
doğrultusunda el koyabilmektedirler. Kamulaştırmalar, kişinin
malvarliğından yoksun bırakılması sonucunu getirdiğinden,
yukarıda değinilen yasal temele dayalı olarak, kamu yararma,
orantılıhk ilkesine uygun biçimde gerçekle ştirilmeli, mülkü
elinden alınan kişinin yitikleri karşılanmalıdır. Mahkeme'nin
yerleşmiş içtihadma göre, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ikinci tümcesi, maddenin birinci tümcesinde belirtilen ilke
ışığı
nda ele alı
nmalıdır. Sonuç itibariyle, bir müdahale toplumun genel çıkarlarmın gerekleri ve bireyin temel haklar ının
korunması gerekliliğ
i arasmda "adil bir denge" oluşturmalıdır.
Bu dengeyi oluşturmanın önemi, ikinci fıkra da içinde olmak
üzere, 1. maddenin genelinde ele al ınmaktadır. Kullanılan
yöntem ve ula şilmak istenen amaç arasmda uyumlu bir orantılılık ilişkisi bulunmalıdır. (Gasus Dosier ve Fördertechnik
GmbH/ Hollanda, 1995)
Mahkeme yasal bir kamula ştırma olayı
nın denetiminde,
kamulaştırma kararı
nın almışmdan başlayarak, kararla şt
ırılan
bedelin ilgilisine ödenmesine kadar ulusal düzeyde ya şanan
yönetsel işlemlerin ve yargısal gelişmelerin her aşamasını, Sözleşme ilkeleri karşısı
nda değerlendirmektedir. Fransa'da yetkili
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Bölge Valiliği, yeni yerleşkeler oluş turmak ve kentsel geli şim MALVARL İĞ I
alanları yaratmak amacıyla gereksinim duyulan ta şmmazlarm HAKLAR İ VE
TAZM İ NAT
kamulaştırılması için kamu yararı kararı vermiştir. Bu alanda
baş vurucunun ikinci konut olarak yararland ığı ve bir yakınının kullanımına b ıraktığı bahçeli bir konutu bulunmaktad ır.
Baş vurucu Bayan Guillemin 19 Kas ım 1982'de Versailles İdare
Mahkemesi'nde ta şmmazmın zoralımını öngören kamu yararı
kararmın iptali amacıyla dava açmıştır. Mahkeme, iş lemin vandan değil, Danıştay'm görüşü alındıktan sonra bir
lilik tarafı
kararnameyle oluş ması gerektiği görüş üyle, 24 Ekim 1985'de
yetki aşımına dayanarak, kamu yarar ı kararını iptal etmiştir.
Belediye 26 Aralık 1985 günü kararı temyiz etmiştir. Danıştay,
İdare Mahkemesi'nin kararını . 13 Mart 1989' de onamıştır. Annda sunduğu
cak Bayan Guillemin'in ilk kez temyiz a şaması
tazminat istemini reddetmiştir
ı anımsatan bu i şleyiş,
Bazı yönleri Türkiye uygulamalar ın
nda aşağıdaki tümcelerle de ğerlendirilmişAİHM'nin kararı
tir:
"41. . . . Kamula ştırma kararını n iptalini hukuk mahkemeleri
önünde istemeden önce ilk olarak kamu yarar ı kararının idare mahkemeleri tarafindan iptalini temin etmek gerekmektedir. Ancak her
iki mahkeme kesin kararlarını verdikten sonra hukuka ayk ırı kamulaştı rmadan kaynaklanan zarar ı n tazmini hukuk mahkemelerinden
ıca hükümet ba şvurucunun kendi yan ılgısıyla tazistenebilir. Ayr
minat için 'İdare Mahkemesi'ne ba şvurması ndan kaynaklanan gecikmelerden ulusal yetkilileri sorumlu tutamayaca ğını da belirtmiştir.

42. Mahkeme, kamulaştı rma yönteminin özellikle iki ayrı tip
mahkemenin yetki alan ına girdiği için -idare mahkemeleri kamulaştı rma önlemlerinin hukuka ayk ırılığına iliş kin olarak ve hukuk
mahkemeleri de sorundaki mülkün devri, tazminatın tespiti ve genel
olarak özel mülkiyete müdahaleye ili ş kin olarak- oldukça karma şık
bulunduğunu kabul etmektedir. Bunun da ötesinde, bu davada olı lığı bir baş ka mahkeduğu gibi, hukuk mahkemesinin hukuka ayk ır
ının sonuçları üzerine
me önünde ileri sürülen kamula ştı rma karar
inceleme yapması gerekirken, idare mahkemesinin de ayn ı anda yön-
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temin ilk aşamasının hukuksallığı hakkında karar vermesi gerekebiur. Bu duruin çeli şkili kararların doğmasına neden olabilir."

Böylesine bir hukuksal yapılanmanın davalarm uzamasma, yargı yerleri arasmda yetki karma şasına neden olabileceğini vurgulayan Mahkeme, baş vurucunun tazminat istemi
için doğru mahkemede dava açmaması nedeniyle eleştirilemeyeceğini belirtmiştir:
"43. Komisyon gibi, Mahkeme de örgütsel gecikmelere ek olarak, Bayan Guillemin diğer gecikmelerden de sorumlu tutulamayacağı görüşündedir. Kamu yararı kararının hukuka aykırılığına ilişkin dava yaklaşık olarak üç yıl Versailles İdare Mahkemesinde ve
daha sonra yaklaşık üç yıl üç ay kadar Danış tay'da devam etmiştir.
Kamulaştırmayı yapan Saint-Michel-sur-Orge Belediyesi cevaplarını vermekte geç kalm ıştır. Kamulaştırma önlemleri iptal edildikten
sonra, Belediye ba şvurucunun taleplerine cevap vermemi ştir. Bu
durum iş lemlerin sona ermesini daha da ertelemi ştir. Son olarak,
Evııj Asliye Mahkemesi'nde tazminat davas ı 13 Ocak 1992 aç ılmış
ve Mahkeme kaydına 25 Kası m 1994'te girmiştir. Dava iki yıl on bir
ay geçmesine karşın halen sürmektedir. Verilecek karara kar şı hukuksal yollara başvurulacağı ndan, bu süre daha da uzayacaktır."
Fransız hukukuna göre kamu yarar ı kararı
nı
n iptal edilmesi, kamulaştırma iş lemleririin hukuksal dayanağmı ortadan
kaldırmaktadır. Buna karşılık, kamu yararı kararı kamulaştırma uygulandıktan sonra iptal edilirse, geriye dönü ş olanağı
kalmamaktadır. Durumu düzeltmek için yeni bir kamu ara ştırması yapılabileceği kabul edilmekle birlikte, hukuka ayk ırı
olarak gerçekle ştirilen kamu yapıları yıkılmamakta ve taşı
nmaz sahibinin hakları tazminat düzeyinde kalmaktadır. Başvuru konusu olayda da böyle olmu ştur:
"52. Ortak görüş, Bayan Guillemin'in Ek 1 Numaralı
Protokol'ün 1. maddesinin ikinci cümlesi anlam ında mallarından
mahrum kaldığı ve nıalının kanıulaştırılmasının iç hukukta öngörülen yöntemle yap ılmadığıdır.
53. Hükümet, kamu yararı karar
ının ve kamulaştırma kararının iptali ve hukuka aykırı kamulaştırmanın tazmini için açılan
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davaların, Mahkeme içtihad ına göre ba şvurucunun malını müda- MALVARLI Ğ I
HAKLARI VE
hale olmaksızın kullanma hakk ını koruma anlam ı nda yeterli ve uyTAZMINAT
gun baş vuru yolları olduğunu ileri sürmü ş tür. Bunun da ötesinde,
başvurucu açtığı üç davayı kazanmıştı r. Bilirkişi raporunu sunduğunda tazminat ını alacaktı r. Bu nedenle herhangi bir ihlalden söz
edilemez.
54. Mahkeme Frans ız yetkililerinin 1982de ba şvurucunun
ı yamülkünü hukuka aykırı bir şekilde daha geniş yerleşim alanlar
ratmak için kamula ştırdıklarım an ımsatmaktadı r. Yeni binalar yaparak, ve daha sonra bunlar ı kişilere satarak kamula ştı rmayı yapan
belediyle ve plan ı yürü tmekle yetkilendirilen şirket, başvurucunun
arazisini yeniden elde etme olana ğını elinden alm ış tır. Başvurucu
için tazminat talep etmek tek imkan olarak kalm ıştır.
Başvurucunun uğradığı zarar karşısı nda alacağı tazminat, saın süredece mülkiyetten mahrum kalmas ı ndan kaynaklanan zarar
sinin uzunluğu da dikkate alındığı takdirde uygun bir karşılı k olur.
Bunun yanı nda uygun bir süre içerisinde bu tazminat ı n ödenmesi
gerekir.
55. 20 Haziran 1990'da Bayan Guillemin Belediye'ye tazminat
için ilk başvuruyu yapmış ancak, başvuru z ımnen reddedilmi ştir.
Daha sonra da kendisine uzla ş mak için bir teklifte bulunulmam ıştır.
Mahkeme'deki tazminat davası da bugüne kadar be ş yı l sürmüş tür
ve halen devam etmektedir. Kamula ştırma kararı alındığı tarihte kararlaştırılabilir olmas ına karşı n bugüne kadar tazminatı n ödenmesine başlanmamıştır."

Mahkeme süregelen dava sonucunda ödenmesi olas ı
toplam tazminatin bile, ba şvurucunun yukar ı da, belirtilen yitiklerini kar ş ilamaya yeterli gelmeyece ğini belirterek, Ek Protokolün 1. maddesinin ihlal edildi ğine karar vermiş tir. (Guillemin/ Fransa, 1997)
Aİ HM, malvarliğı uyuşmalıklarıyla ilgili alanlarda, ulusal
organlara, gerek kamu yararmın saptanmasında gerekse kişisel yitiklerin giderilmesine yönelik uygulamalarmda oldukça
geniş bir takdir yetkisi tanırken, özellikle iki konuda çok kat ı
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değerlendirmeler.
yapmaktadır. Bunlardan birincisi, yasalara
uygun olarak gerçekleştirilen malvarlığına el koyma işlemlerinde, devletlerin kendi belirledikleri kar şılıkları hiç ödememeleri
veya olağan süreleri aş an gecikmelerle ödemeleridir. Guillemin
kararı bu konudaki ayrmtılı bir örnektir. Mahkeme'nin ödünsüz yaklaştığı bir diğer konu da, kamulaştırma bedellerini
taşınmazlara el koyacak yönetsel birimlerin ulusal hukuka
göre bir yargı kararına gerek olmaksızı
n doğrudan kendilerinin belirledikleri koş ullarda, hak sahiplerine gerçek değerlerin
altı
nda ödeme yapılmasıdır.

Mahkeme'nin, kamula ştırma bedelinin saptanmasmda,
özel koş ullarm gözetilmesini öngören kararlar ı da bulunmaktadır. Fransa'dan gelen bir ba şvuruda, malvarl ığı kamulaştırılan bir ailenin yitiklerinin, içinde bulunduklar ı koşullara göre
özel olarak de ğerlendirilmemesi, Sözle şme ihlalinin gerekçesi
olmuştur. Başvurucunun bakmakla yükümlü olduğu annesi,
kardeşi ve kardeşinin iki çocuğunun geçimleri, çaliştırdıkları
mandı ranm geliriyle sağlanmaktadı r. Mandıra işi yapılan
çiftliğin yüzde otuzunun karnulaştırilması, bu alanın da yüzde
altmışmın süt üretimi yapılan yerlerden alınması nedeniyle, kalan bölümde çiftliği işletmenin olanaksız olaması, kamulaştırma
bedelinin saptanmasmda bu özel yitiklerin gözetilmemesi nedeniyle, 1 Numarali Protokol'ün 1. maddesinin ihlaline gerekçe
olarak benimsenmiştir.59 ( Lallement/ Fransa, 2002)
Bu kararı
n da-ortaya koydu ğ
u gibi, taşmmazı kamulaştırilan ailenin yaşamı açısı
ndan belirleyici önem taşıyan çalışma
araçlarının özel bir korumadan yararland ırılması gerekmektedir.
Türkiye'den A İHM'ne gönderilen mülkiyet hakkı konusundaki ba şvuruların çok büyük bir bölümü, kamula ştırma
bedel artırımlarının zamanmda ödenmemesinden ileri gelen
yakmmalardan olu şmaktadı r. Ulusal mahkemelerin kesinle şmiş kararları
na rağmen, ilgili idarelerin borçiarm ı ödememeleri, özellikle yıllık enflasyonun %100'ü a ştığı dönemlerde, yasal
Pauliat, Helene, a. g. y., s. 274.
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faizlerin %30'larda. kalmas ı nedeniyle alacakl ıları çok büyük
zararlara u ğratmıştır. Akkuş ve Aka davaları olarak anılan
ve öncelikli olarak ele al ınan iki baş vuru, Mahkeme'nin ayn ı
konudaki bir çok davada uygulad ığı ilkesel gerekçeleri ortaya
nda sonuçlanan Akku ş
koymuş tur. Bu konu ilk kez 1997 y ılı
kararında tartışılmıştır
Bir devlet kuruluş u olan Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü'nün Kızılırmak nehri üzerindeki Alimkaya hidnda, 1987 yılı. Eyroelektrik santralı ve barajmın yapımı sırası
nda Bayan Akku ş'a ve eşine ait ta şınmazlar
lül ve Ekim ayları
kamulaştırılmıştır. Sinop ilinin Gökdo ğ an köyündeki pirinç
nı verdiği sırada suüretimi yap ılan tarlalar, A İHM'nin kararı
nda bulunuyordu.
lar altı
nBaşvurucunun yakınmaları, kamulaştırma bedelinin taşı
mazlarm kamula ştırıldığı veya bedel artırunı davasınm aç ıldığı
tarihteki de ğeri üzerinden hesaplanmas ı, Yargıtay'm, Borçlar
Yasası'nın 105. maddesi do ğ rultusundaki ek zarar istemini
nda enflasyonun a şmdırdığı değerler
reddetmesi ve bedel artışı
nda
ış olması konuları
gözetilmeden yasal faizlerin uygulanm
ırılan
ca,
mahkemece
art
ı
ayr
şvurucu
odaklanmaktadır. Ba
nda,
A kamulaştırma bedelinin kendisine 1992 y ılı şubat ayı
yani davanın aç ılmasından dört yıl dört ay sonra ödendi ğini
ileri sürmüş tür. Üstelik yerel mahkeme kararmm Yarg ıtay'ca
onanmasmdan on yedi ay sonra ödeme yap ılmıştır. Başvurucu
ayrıca, Türk hukukunda özel ki ş ilerin alacaklarından dolay ı
icra ve İflas Yasası'nın 82. maddesine göre devlet mallar ının
haczedilememesinden yak ınmıştır.
nda, yakmmacıBaşvurunun A İ HK'da incelenmesi sırası
i,
oysa
ulusal organya faizleriyle birlikte 390.000 TL ödendi ğ
n bedel artış ma karar verildiği tarih ile ödemenin yap ıldığı
ları
n de ğerindeki
ndaki on yedi ayl ık dönemde paranı
tarih aras ı
düşüş tam olarak yans ıtılsaydı, yaklaşık 594.000 TL ödenmesi
gerekeceği hesaplanuştır. Komisyon, ba şvurucunun belirtilen
yitikleri nedeniyle 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır.
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Hükümet'in savunmasmda, İngiliz işçi Partisi'nin toplumsal amaçli giriş imlerinden esinlenilerek özellikle James
ve Lithgow kararları
na benzer gerekçelerin öne sürüldü ğü
gözlenmektedir. Hükümet'e göre, " ... kamulaştırılan taşınmazların değeri ile ödenen bedel arasında makul bir orant ının bulunmasina dair Mahkeme'nin içtihatlarına dayanarak, bu miktarların
hesaplanmasında enflasyon dikkate al ınmamış olsa bile, 1 Numaral ı
Protokol'ün 1. maddesindeki ko şulların yerine getirilmi ş olduğu,
özellikle binlerce kişinin yararlanacağı böylesine büyük bir proje söz
konusu olduğunda, devletin tam bir tazminat ödemesini istemenin,
bu tür projelerin gerçekleş tirilmesini engelleyeceği..." ileri sürül-

müştür.
Hükümet ayrıca, kamu hizmetini kurumla ştırma ve güvenli bir biçimde yürütme politikalarmm bütünleyici bir parçası olan faiz oranlarını belirleme ve uygulama konusunda
takdir yetkisi bulunduğunu, devlet borçları
na yüksek faiz
uygulanmamasmın, kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için, bu konuda yetkisini kullanan yasama organ ı tarafı
ndan bilinçli olarak kararlaştırıldığını savunmuştur. Hükümete göre devlet borçları
na uygulanan dü şük faizler, dolaylı
bir vergidir.
AİHM, uyuşmazliğı sonlandıran kararının gerekçesinde
başlıca iki konuya ağırlık vermiştir. Mahkeme öncelikle, "...
genel yararın gerekleri ile kişinin temel haklarının korunması gereği
arası nda adil bir dengenin kurulup kurulmad ığını incelemek zorundadır." Bu nedenle, "... iç hukuka göre ödenecek bedelin ko şulları ve
çerçevesiyle, bunların başvurucunun ola yındaki uygulannıa biçimini..." göz önünde bulunduracaktır.

Mahkeme'nin a şağıya aktarılan karar gerekçelerinde de
açıklandığı gibi; yönetsel organlarca belirlenen kamula ştırma
bedeline, ulusal mahkemece artırılan ek kamulaştırma değerine yönelik herhangi bir eleş tirisi bulunmamaktadır. Mahkeme, iç hukuka göre başvurucunun kesinleş en alacaklarının
geç ödenmesi nedeniyle, yüksek enflasyon-dü şük faiz sarmalı
ndan kaynaklanan zararları
nı
n giderilmesi gerektiği görüşündedir. Asimda bu sorun da, ulusal organlarca çözülmesi
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gereken bir konudur. Mahkeme, olay ı aşağı daki gerekçelerle
değerlendirrniştir:
"28. Mahkeme hemen ba şlangıçta, hidro-elektrik santralı yapmak için arazisi kamula ş tırılan başvurucuya, kamula ştırma yapıldığı zaman bedelin ödenmi ş olduğunu (bkz., yukarı da parag. 8)
kaydeder. Durağan Hukuk Mahkemesi daha sonra ba şvurucuya kamulaştı rma tarihinden geçerli olacak şekilde yıllı k yüzde 30 faiz oranıyla birlikte ek tazminat (bedel art ışı) ödenmesine karar vermi ştir.
Mahkeme'nin buradaki görevi, Devlet Su İşleri MüdürlüğiL 'nün
takdir komitesi taraJindan arazinin de ğeri hakkında yapılan değer
takdiri veya ek tazminat (bedel art ışı) hakkında karar vermek değildir. tlyu şmazlığı n konusu Komisyon 'un kabul edilebilirlik karar ıyla belirlenmiş olup, bu karar sadece Bayan Akku ş 'un kamu makamlarının ödenıeleri gereken tazminatı zaman ında ödememiş olmaları
nedeniyle uğradığını iddia ettiği zararla ilgilidir.
29. Mahkeme bu konuda daha önce, bir tazminat ın makul olnıa yan ölçüde gecikmeyle ödenmesi gibi, de ğerinin dü şmesine yol
açabilecek şartlarda ödenmesi halinde de tazminat ın yeterli olmayacağına karar vermiştir (bkz., ayrıntılardaki farklılı klarla birlikte,
09. 12. 1994 tarihli Stran Greek Reflneries ve Stratis AndreadisYunanistan kararı, parag. 82). Kamulaştı rma bedelinin normalin
üstünde geciktirilmesi, hele baz ı ülkelerde paranın değerindeki kayıp dikkate alındığında, taşınmazı kamulaştırılan ki şiyi belirsiz bir
duruma sokmakta ve mali kay ıplarının artnıası na yol açmaktadır.
Mahkeme bu konuda, Türkiye'de devlete olan borçlar bak ı mından
uygulanan faizin y ıllık yüzde 84 olduğunu ve bu oran ın da borçluların borçlarını hemen ödemeye teşvik ettiğ ini, öte yandan Devletten alacaklı olanların ise devletin ödeme yapmamas ı veya ödemede
gecikmesi halinde esasl ı bir kayba uğradıklarını kaydeder.
30. Bu olayda ek tazminat (bedel art ışı) başvurucuya yüzde
otuz faizle birlikte Ş ubat 1992'de, yani Türkiye'de y ıllık enflasyonun yüzde 70 olduğu bir dönemde, Yargı tay kararından on yedi ay
sonra ödenmiştir.
Sadece kanı u makamlarının ödenıeyi geciktirmesinden dolay ı,
Yargı tay taraJindan kesin olarak belirlenen tazminat ın değeri ile bu
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tazminatın fiilen ödendiği tarihteki değeri arasındaki fark, Akku ş 'un
arazisinin kamulaş tırılmasından doğan kaybının yanında, ayrı bir
zarara uğramasına neden olmu ştur.
31. Kamu makamları tazminatın ödenmesini on yedi ay ge-

ciktirmekle, tazminat ı yetersiz duruma sokmu şlar ve sonuç olarak
mülkiyet hakkının korunması ile genel yararın gerekleri arasındaki
dengeyi bozmu şlardır. Bu nedenle 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesi ihlal edilmi5tir" 60 (Akkuş/Türkiye, 1997)

Bu kararm ilginç bir yanı da, çoğunlukla aynı görüşte olmayan Mahkeme üyeleri Yargıç Misfud Bonnici'nin de katıldığı, Yargıç Thor Vilhjalmsson'un kar şı oy gerekçeleridir. Her
iki yargıç, "Bu olayda dayalı Hükümet ba şvurucuya tazminatı zaman ında ödememiştir. Yasal faiz oran ı enflasyon oranından yüksek
olduğu için başvurucu kayba uğramış tır. Enflasyon bir çok ülkede
ciddi bir sorun olup Hükümetler ekonomik politikalar ında başlıca
yeri enflasyon ile mücadeleye ay ırmaktadırlar. İnsan haklarıyla ilgili kurallar bu mücadelede etkili bir vas ıta değildir. Enflasyon bir bütün olarak ekonomik yaşamı etkiler ve bireyler üzerindeki yansıması
bazen çok sık ve ciddi olsa bile, benim görü şüme göre en azından bu
davada, kişisel ve özeldir. 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesinin
uygulanabilir olmadığı sonucuna ulaşıyorum." demişlerdir.
Her iki yarg
ıç ta, "bir ülkenin yazgısında enflasyon varsa,
bireyler bu olgu yu doya doya ya şamak durumundadırlar." demek-

tedirler. Çözümün hukuk yoluyla değil, ekonomik önlemlerle
sağlanabileceği görüşündedirler. Elbette bu yakla şımdaki
gerçek payı da yüksektir.
Türkiye'deki kamulaştırma bedellerinin geciktirilerek
ödenmesi konusundaki ikinci örnek de, yine Altmkaya Baraj ı
kamulaştırmalarmdan ileri gelen Aka kararıdır. Bu davanın Akkuş kararmdan farkli yanı, Yarg
ıtay Hukuk. Genel Kurulu'nun,
yerel mahkemelerin yasal faizler ile enflasyon oran ı arasmdaki
farkı Borçlar Kanunu'nun 105. maddesi kapsamında bir ek
zarar nedeni olarakdeğer:[endiremeyecekleri konusundaki
kararıdır. Böylece Hükümet'in ayn
ı konudaki her davada ileri
60
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sürdüğü, " ... başvurucuları n isteselerdi Borçlar Kanunu'nun 105. MALVARLI Ğ I
maddesine göre ek zararlarını gidermek amacıyla ikinci bir dava aça- HAKLARI VE
T
İ NAT
bilecekleri..." yolundaki savunmas ı dayanaksız kalıyordu.
Mahkeme kararmda öncelikle, "Dava bir bütün olarak göz
önünde tutulduğunda, görülen davadaki nesnel ve yasal durumlarla, daha önce karara vardığı Akkuş davasının koşulları arasında
kapsam olarak büyük değişiklik gösteren konular dışında herhangi
bir farklılık olmadığını..." belirtmiştir. Karar a şağıdaki tümcelerle devam etmiştir:
"44. Mahkeme'nin içtihatı na göre, büyük çaptaki kamu programlar
ı nın gerçekleş tirilmesini garanti altı na almak için yapılan
kamulaştırmalar sonucunda ortaya çıkan müdahale, (hükümetin de
dilekçesinde kabul ettiği gibi) toplumun genel talepleri yle bireyin
ının korunması arasında "adil bir denge" kurmal ıdır
temel haklar
(Bkz., diğer otoritelerin yan ı sıra, 23 Ekim 1997 tarihli National
Provincial Building Society, Leeds Permanenet Building Society and.
Yorkshire Building Society-Birle şik Kraliyet kararı, Raporlar 1997Vii, s. 2353, madde 80).
45. Böyle "bir adil dengenin" ilgili ç ıkarlar arasında korunup
korunmadığını değerlendirmek için, Mahkeme iç hukuk kapsam ında
ı ve bu koşulların başvurucunun
tazminatın ödenebileceği koşullar
davasında nasıl uygulanmış olduğunu dikkate almal ıdır (bkz., mutatis mutandis, 8 Temmuz 1986 tarihli Lithgow ve Diğerleri -Birleşik
ıda anılan
Kraliyet kararı, A Serisi no. 102,s.50, Madde 120 ve yukar
ı, s. 1309, madde 27 ve 29).
Akkuş karar
ında da belirttiği üzere,
49. Mahkemenin daha önce Akku ş karar
ödenmesindeki
normal olmayan gecikkamulaştırma tazminatının
meler, özellikle bazı ülkelerde paran ın değer kaybetmesi göz önünde
tutulduğunda, arsası istimlak edilen kişiyi belirsizlik içinde bırakarak
ıda
büyük oranlarda maddi kayıplara yol açmaktadır (bkz., yukar
anılan Akkuş kararı, s. 1310, madde 29). Ayn ı durum söz konusu
tazminatın belirlendiği idari veya adli uygulamalardaki normal olmayan gecikmeler için de geçerlidir.
50. Mahkeme, Aka'n ın arsalarının istimlak edildiği tarihte kendisine verilecek tutarla, ödemenin yapıldığı zamanki tutar arasındaki
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MALVARLII farkı n (ki bu farka tamamen kamula ştı rma yetkilileri neden olmu
ştur)
HAKLARI VE mülkiyet hakkını
n korunması ve genel ilkeler arası nda olması gereken
TAZMİ NAT

adil dengeyi büyük ölçüde bozarak ba şvuncu açısından, arsan ın
yitirilmesine ek olarak ikiye katlanan çe şitli kayıplara neden olduğu
görüşündedir. (bkz., mutatis mutandis, yukar ıda anılan Akku ş kararı,
s. 1310, Madde 30-31).
51. Yukar ı da belirtilen sebeplerden dolay ı 1 Numaral ı
Protokol'ünl. Maddesi ihlal edilmi5tir." 6' (Aka/ Türkiye, 1998)

Yukarıda de ğinilen iki karar, ta şmmazları kamulaştırılan
benzer ko şullardaki pek çok kişinin haklarmı alabilmek için
AİHM'ye ba şvurmaları
na neden oldu. Çok yo ğun eleştirilere
konu olmasına karşı
n Türkiye'nin kendi etkinlikleriyle üstesinden gelemediği bu tür sorunlar, A İHM'nirı kararları ile büyük
ölçüde aşılnuş oldu. Bireysel ba ş vuru yöntemini kullananlar,
yerel mahkemelerce kararla ştırılan ek kamulaştırma bedeli ve
yasal faizlerinden ayr ı olarak, A İHM'ce karara ba ğlanan tazminat ve yarg ılama giderlerini de almak olana ğı
na kavuştular.
Böylece uluslararası denetimin gücü ve somut sonuçlar ı günlük
yaş amda görülmüş oldu. Ancak yakı
n geçmiş ten günümüze
sarkan davalar sürmekte ve Türkiye, mülkiyet hakk ını çiğnediği savlarıyla bir çok davada yarg ılanmak zorunda kalmaktadır. Davaları
n çok fazla uzamad ığı ve mahkemelerce kararlaştırılan kamulaştırma artırım bedellerinin yasal faizleriyle
birlikte uygun taksitlerle ödendi ği durumlarda ise, Mahkeme,
Sözleş me'nin ihlal edilmedi ğine karar vermektedir. Bu konudaki yakı
n tarihli bir örne ği de aşağı da özetlemekteyiz:
Taşmmazı 1987 yılı
nda, tstanbul Büyükş ehir Belediyesi
tarafı
ndan kamulaştırılan ba ş vurucu yetersiz buldu ğ
u ödeme
nedeniyle bedel artırımı davası açmıştır. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, ba ş vurucuya gecikme faizi ile birlikte 2. 998.
202. 400 TL tutarmda ek kamula ştırma bedelinin ödenmesine
karar vermi ştir. Yargıtay, 9 Şubat 1999 günlü bir kararla gecikme faizinin 'başlangıcı
nı 13 Ocak 1997 olarak belirlemiş ve
Asliye Hukuk Mahkemesi'nin karar ı
nı onamıştır. Başvurucu,
61
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İstanbul icra Müdürlü ğü'nün, 7 Nisan 2003 gÜnlü icra emri ile, MALVARLII
İstanbul Büyükş ehir Belediyesi'nden kendisine 14. 784. 000. 000 HAKLARI VE
TAZMINAT
Türk Liras ı (yaklaşık 8.262 Euro) tutarmda ödeme yap ılmasını
istemiştir. İstanbul Büyükş ehir Belediyesi ek kamula ştırma
nda dört
bedelini, Nisan 2004 ve 28 May ıs 2004 tarihleri arası
taksitte başvurucuya, gecikme faizi ile birlikte 19. 826. 300. 000
Türk Lirası (yaklaşık 11. 005 Euro) olarak ödemi ştir'.
Başvurucu, kamula ştırma artırım bedelinin geç ödenmesi
nda yetersiz
ve Türkiye'deki yüksek enflasyon oran ı karşısı
kalan gecikme faizi nedeniyle, alacaklar ının değer yitirdiğinden
yakmarak, 1 Numaralı Ek Protokol'ün 1. maddesinin çi ğnendiğini ileri sürmüştür.
AİHM olayı aşağı da özetlenen gerekçelerle de ğerlendirmiştir:
Başvurucu görülen davada ulusal mahkemelerce öngörülen tazminatın ödenme biçinıi nedeniyle, kamu yaran ile ki şinin
temel haklarının korunması arasmda gerçekle ş mesi gereken
'adil denge'nin bozuldu ğunu ileri sürmektedir. Ba şvurucu
bununla ilgili olarak, başlangı çta belirlenen kamula ştırma
bedelinin taşmmazının gerçek değerinden düş ük olması nedeniyle kendisine ek kamula ştırma bedeli ödenmesi için İstanbul
Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ba şvurmak zorunda kaldığım
belirtmektedir. Ba şvurucu, Mabkeme'ce belirlenen ek kamula ştırma bedelinin geç ödendi ğini vurgulayarak, yüksek enflasyon
nda yetersiz kalan gecikme faizi ile birlikte ödemeoranı karşısı
n
deki gecikme nedeniyle, ki şisel çıkarlarıyla, kamulaştırmanı
arasmda
dengesizlik
gerekçesi olarak gösterilen kamu yarar ı
oluştuğunu ve zarara uğratıldığmı ileri sürmüştür.
Mahkeme, icra Mahkemesi'nin 24 Haziran 2004' de ba şvum tümünü aldığına
rucunun gecikme faizi ile birlikte alaca ğı
ilişkin bir karar verdiğini belirtmektedir. Yerel düzeyde, davanın kapandığını belgeleyen bu karar, kamula ştırma bedeli
ışma götürmez bir biçimde
ile ilgili olan anla şmazlığın tart
ortaya
koymaktadı
r
.
sonlandığını
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Dosyada yer alan sunum ve kan ıtlarm tümünü inceleyen
Mahkeme'ye göre, ba şvurucunun alacakl ı olduğu paranın
ödenmesinin kabul edilmesi, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi bakımından dile getirdiği istemlerinin kar şılanmasını
sağlamıştır (Bkz., Guerrera ve Fusco-İtalya, no: 40601/98,3 Nisan
2003, Folcheri -İtalya (karar), no: 61839/00,3 Haziran 2004, Ortiz
Ortiz ve diğerleri-İspanya (karar), no: 50146/99,15 Mart 2001, ve
Yıldırım ve Duman). Üstelik Mahkeme, Devlet istatistik Enstitüsü tarafmdan yaymianan listedeki endeksler dikkate almd ığında, baş vurucuya ödenen toplam paranın enflasyon oranında
olduğ
unu saptamaktadır. Sonuç olarak ba şvurucu, 1 Numaralı
Ek Protokol'un 1. maddesinin ihlal edilmi ş bulunduğ
u gerekçesiyle mağ dur olduğ
unu iddia edemeyece ğinden ba şvurunun,
dayanaktan yoksun olduğ
u gerekçesiyle Sözle şme'nin 35/3 ve
4. maddesi bakımından kabul edilmezli ğine ve reddine karar
verilmiş tir. (Hayrettin Kambur/Türkiye, 2006)62
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Baş vurucular zaman zaman A İ HM'ni bir temyiz mahkemesi gibi alg ı lamakta ve ulusal ölçekte gerçekle ştiremedikleri
beklentilerinin çözümünü Strasbourg yarg ısmda aramaktadırlar. Bu gibi istemler kar şısı
nda Mahkeme, öncelikle ulusal yarg ı
yerlerinin işleyişini, yarg ılamanın karşılıklı olarak silahları
n
eşitliği ilkesine uygun biçimde yürütülüp yürütülmedi ğini
araştırmaktadır. Taraflara yargılama sürecinde adil yargilanma
güvencelerirıin sa ğlandığının saptanması durumunda, Mahkeme, genellikle ulusal mahkemelerin de ğerlendirmelerini benimsemektedir. Gerçekten de, bir davanın çözümü için zorunlu
bulunan tüm yargılama güvencelerinin yöntem yasalarmda
yer aldığı, yerel mahkemelerin de bu kurallar ı uyguladıkları
koşullarda, A İHM'nirı bir üst mahkeme gibi sürece katılması
na
gerek kalmamaktad ır. Bu konu, Türkiye'den gönderilen bir
kamulaştırma bedeli artırmM davasmda tartışılmıştır.
Kemalettin Balcı, Mahut Dal, Mahmut Ali Dal, Sabahat
Çalış kan, Türkan Kurtarmaz, Cemal Balc ı, Vildan Elmas, Sefer
Dal ve Zeynep Ça ğlayan adlarmdaki dokuz yakmmac ı, taşınmazlarının kamulaştırılması nedeniyle 1999 yılında A İHM'ne
62
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baş vurarak "...ulusal mahkemece belirlenen kamula ştırına bedelinin MALVARLI Ğ I
kendilerine geç ödendiğini, Türkiye'deki y ıllık enflasyon oran ının çok
yüksek olduğu bir dönemde, faiz oranlarını n yetersiz kaldığını" ileri

sürmüşlerdir. Ba şvurucular ayrıca yerel Mahkeme'nin, kamulaştırılan taşınmazın bilirkiş i kurulunca belirlenen özelliklere
koşut olarak tarımsal alan niteliğinde bulunduğu sonucuna
varmasının yanlış olduğunu ve bu yüzden zarara u ğratildıknlarmı belirtmişlerdir. Baş vurucular, parsellere ay ırdıkları taşı
m,
yerel
mahkemece
na karş
mazlarıııın arsa niteliği kazanması
arazi kabul edilerek ek art ırım bedelinin bu ölçüler içinde eksik
bir biçimde karara ba ğlanmasının, 1 Numaralı Protokol'ünl.
maddesine aykırı düştüğünden yakmnıışlardır. Başvurucular
ayrıca, Aka kararma yollama yapmışlardır.
AİHM başvuruyu iki yönden incelemi ştir:
"A. Yetkili makamların ba şvuruculara ek tazminat ödemesindeki gecikmeye iliş kin yakınma ları
20. Mahkeme, söz konusu davada ortaya ç ıkan konulara benzer konuların tartışılıp aydınlatıldığı birçok davada 1 Numaral ı
Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edilmi ş olduğu sonucuna varmıştır
(bkz., Aka, sayfa 2682, 50-51).
21. Hükümet taraJlndan sunulan kan ıtları ve savları inceleıjen
Mahkeme, daha önceki davalarda varm ış olduğu sonuçlardan farkl ı
bir sonuca varmak için haklı nedenler bulunmadığı görüşündedir.
Yerel Mahkemelerce ödenmesine karar verilen kamula ştırma artırım
bedellerinin ödenmesindeki gecikmenin, kamula ştırmadan sorumlu
organlar
ın kusuru olduğu ve mal sahiplerinin, kamula ştırılan taşınmazlarına ek olarak ayrı ca ödemelerin gecikmesinden ileri gelen yitiklere uğratıldığı kanısındadı r. Genel olarak gecikme ve dava işlemlerinin uzunluğunun bir sonucu olarak Mahkeme, ba şvurucuların,
kamu yararını n gerekleri ile kiş inin mal ve mülk dokunulmazl ığına
saygı gösterilmesini isteme hakk ı arasında korunması gereken adil
dengeyi sarsan kişisel ve aşırı bir yük taşımaya maruz bırakıldıkları
sonucuna varmıştır.
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22. Sonuç olarak, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi ihlal edilmiştir."

AIHM, başvurucularm, yerel mahkemenin sunulan
kamtları, bilirkişi raporlarını değerlendirmede, yargilama
yöntemlerini uygulamada ve sonuçta kamulaştırma bedelini saptamakta yanlışlar yapması nedeniyle Sözle şme'nin 6.
maddesinin 1. bendine göre adil yargılanma hakkı
ndan yoksun bırakildığma ilişkin savlarmı da aşağıdaki başlık altı
nda
tartıştı:
"B. Arsaların yerel Mahkemelerce arazi olarak nitelendirilmesi ve ilk bilirkişi kurulunca belirlenen tazminata ili şkin
yakınma ları
26. Mahkeme, olayların saptanmasının ve kanı tların değerlendirmesinin ilkesel olarak yerel mahkemelerin işi olduğunu ve
Mahkeme 'nin denetleme yetkisinin, ba şvurucuların AİHS 'nde
tanımlanan haklarının ihlal edilmemesini güvence altına ı lmakla
sınırlı olduğunu yineler (bkz., diğer birçoğunun yanı sıra, Garc(a
Ruiz- İspanya [BD], no. 30544196, 28-29, A İHM 1999-1).
27. Mahkeme, bilirkişilerin, tapu sicili kayıtları, paftaların yerleri
ve yerel imar planları gibi birçok farklı kanı tı inceleyerek paflaların
niteliğini değerlendirdiğini vurgular. Gebze Asliye Hukuk Mahkemesi, her arsa için üç bilirki şi raporu edinmiş, bunları incelemiş
ve planlama sınıflandırmalarını belirlemiştir. Mahkeme, ba şvurucular tarafindan sunulan delilleri ve belgeleri göz önünde tutarak,
AİHS'nin 6. maddesi uyarınca, kan ı tların değerlendirmesinin keyfi
olduğunu veya yargılamanın başka gerekçelerle adil olmadığını gösteren hiçbir neden olmad ığı görüşündedir.
28. Yukarıdaki değerlendirmelerin ışığında, AİHM, 611. maddeye
dayandırılan yakı nmaların, açıkça dayanaktan yoksun olduğu için,
AİHS 'nin 3513 ve 4. maddesine uygun olarak reddedilmesine karar
vermiş tir."63 (Balcı ve Diğerleri! Türkiye, 2006)

Başvuruyu Sözleşme'nin 6/1. maddesi bağlamında inceleyen Mahkeme, bu karar ı
nda, olayları
n saptanıp kanıtları
n
w.w.w.edb.adalet.gov.tr . Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Bilgi Bankası.
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değerlendirilmesinin öncelikle ulusal yargı yerlerine ait ol- MALVARLII
HAKLARI VE
duğu, ba şvurucunun Sözle ş me'de belirtilen haklar ının ihlal TAZMİ NAT
edilmesini önlemek aç ısmdan kendisinin s ınırlı bir denetim
yetkisi bulundu ğu yolundaki geleneksel gerekçelerini yinelemiş tir. Mahkeme, bilirki ş ilerin, arsalarm tapu kay ıtları,
parsellerin konumu ve yerel imar planlar ı gibi bir çok farklı
ögeyi de ğ erlendirerek parsellerin de ğ erlerini belirlediklerini
vurgulamıştır. Ba şvurucularm sunduklar ı savları göz önünde
bulunduran Mahkeme, kan ı tlarm takdirinin keyfi ya da yarn bütününün Sözle şme'nin 6. maddesi ba ğlamında
gılamanı
adaletsiz oldu ğunu gösteren herhangi bir neden olmad ığı
sonucuna varmıştır
Aİ HM, kamulaştırma bedeliyle ilgili de ğ erlendirmelerinde de, Mahkeme'nin önceki kararlar ı doğrultusunda 2942
sayılı Kamulaştırma Yasası'nın, 4650 sayılı Yasa ile de ğiştirilerek, kamula ştırmalarda gerçek de ğerlerin saptanıp öncelikle ödenmesini amaçlayan yöntemlerin geli ştirildiği üzerinde
durmuş , gerek Sözle ş me'nin 6/1. maddesi ve gerekse 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi ba ğlamında A İHS'ne ayk ırılık
bulunmadığını kararlaştırmıştır. Bu karar, adil yarg ılanma
koşulları
nı içeren çekiş meli bir yarg lıama düzeni içinde tartışılıp karara ba ğlanan olaylarda, ulusal mahkemelerin öngördüğ ü kamulaştırma bedellerinin geciktirilmesizin ödenmesi
durumunda, A İHM'nin Sözle ş me ihlaline yönelmeyece ğini
ortaya koymaktadır.
Kamulaştırma uygulamaları, yerine göre kamula ştırılan
taşınmazlarm sahibine b ırakılan bölümlerinde önemli de ğer
artışları yaratabilmektedir. Ulusal yasalar, genellikle kamunmaz
laştırma nedeniyle olu şan bu tür de ğer artışlarının, ta şı
sahibine ödenecek bedellerden, uygun ölçülerde indirilmesirti
öngörmektedir. Ancak bu konuda baz ı devletlerin neredeyse
taşınmazları ellerinden al ınan kiş ileri borçlandıracak kadar
ileri gittikleri görülebilmektedir. Örne ğin Yunanistan'da ba şvurucuya ait iki parselin baz ı bölümlerinin cadde yap ımı için
1995 yılmda kamula ştınlmas ı nedeniyle, mal sahibine ödenecek
tazminatm, ta ş mmazdaki de ğer artışıyla kar şılandığı bildirilmiş ti. Bu konudaki uyu şmazliğı sonlandıran yerel mahkeme,
91
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MAINARII ĞI 9 Mayıs 1998 gÜnlü kararı
nda, kamulaştırma birim bedelini
HAKLARI VE saptarken, yapılacak yol nedeniyle ta şmmazlarm de ğerinde
TAZMINAT

oluşacak artış nedeniyle, başvurucuya kamulaştırma bedeli
ödenmesine gerek görmemi ştir. Ancak başvurucunun parsellerinden birisinden kalan bölümünün de ğerinin önemli ölçüde
düştüğü gerekçesiyle, yalnız bu parsel için kamula ştırma bedeli
ödenmesini kararlaştırmıştır.

AİHM olayı değerlendirirken, öncelikle ta şınmazların
kamulaştırılmayan bölümleri için özel giderim saptanmaması konusunda ulusal organlarm de ğerlendirme alanını
n
olması
geniş
nedeniyle, bu açıdan 1 Numaralı Protokol'ün
1. maddesinin çi ğnenmediğini kararlaştırmıştır. Mahkeme,
kamulaşhrılan taşmmazları
n, o bölgede gerçekleştirilecek yol
yapınu gibi imar çali şmaları nedeniyle taşınmaz sahibinin yitiklerinin, kendisine ayr ıca bir kamulaştırma bedeli ödenmeksizin, kamulaştırmanın sağlayacağı değer artışıyla karşilandığı
yolundaki yasal varsay ımın çürütülemez oldu ğuna ilişkin
zorlayıcı yasa kuralının artık kaldırılmış olması
nı da, olumlu
bir gelişme olarak nitelemiştir. Ancak yakınılan uygulama,
yasanın yenilenmesine karşı
n, başvurucunun değer azalmasmı
kanıtlamak için bir çok yöntemsel işlemi sürdürmek zorunda
bırakması, 'değiştirilen yöntemin hala geçerli ğini koruduğu
anlamına gelmiştir. Ayrıca değer art
ışı gerekçesiyle tazminat
ödenmezken, de ğer düşüklüğü nedeniyle özel bir tazminat
ödemenin yarattığı çelişkili durum, 1 Numarah Protokol'ün
1, maddesine aykı
r ı bulunmuştur.
Mahkeme, kamulaştırma davalarmda devletin avukatlı
k
ücretine 100, 000 Drahnıi'yi, yani 294 Euro değerini aşmamak
üzere üst sı
nır koyması
nın da malvarlığı hakları
nı ihlal ettiğini
belirtmiştir." (Azas/Yunanistan, 2002)
Yımanistan'm, kamulaştırmaları
n ekonomik yükünü azaltmak amacıyla, uygulama kapsamındaki taşınmazlarda aksi
kanıtlanamayacak nitelikte, kamulaştırmanın kazandı
rdığı değer art
ışı karineleri oluşturduğu gözlenmektedir. 1977 yılı
nda
64 ,
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n kamulaştırmadan arta
çıkarılan bir yasa da, yeni aç ılan yolları
kalan ta şınmazlarda yarataca ğı değer artışmın, kamulaştırilan
taşınmazların bedelini yeterince kar şıladığı yolunda aksi kanıtlanamayacak bir varsay ım getirmişti. Aİ HM ise böylesine katı
nda malvarlığı haklarıbir varsaymu, yukar ıda özetlenen karar ı
n
ı
a
na aykırı buluyordu. AIHM'nin karar karşın, yukarıda sözü
edilen yasal varsayım kaldırılmamıştı. Bu sak ıncayı gidermek
amacıyla Yunan Mahkemeleri, A İHM kararı doğrultusunda
içtihat de ğişikliğ ine gitrniş lerdi. Yürürlükteki yasanm "aksi
kanıtlanamaz" dediği varsayımı, "aksi kanıtlanabiliı" bir kanıt
olarak benimsemiş ler ve tartışmaya açm ışlardır. A İHM'nin
kararı
na u ıygun düş ecek yeni bir yasanın ç ıkarılmaması ise,
yönetsel birimlerin kamula ştırma bedelini saptamamas ı nedeniyle, bu uygulama kapsam ında kalan herkesi ulusal yarg ı
yerlerine ba şvurmak zorunda b ırakmıştır. Yunanistan, 2003 y ılinda aynı konudaki Sözle ş me ihlalinden bir kez daha sorumlu
bulunmu5tur. 65 (Efstathiou ve Michayidis/Yunanistafl, 2003)
b. Dolaylı Kamulaştırma
İçeriğ i kamulaştı rmaya benzemeyen, ancak, devletin
objektif yükümlülü ğünü yerine getirmemekte bilinçli olarak
direnmesi nedeniyle ba şvurucunun malvarl ığmdan yoksun
kalması sonucunu getiren ve Fransa'dan kaynaklanan bir
olay, AİHM'nin kararı ile, "dolaylı kamulaştırma" olarak nitelenmiştir. Yak ınma konusu olayda, sahibinin kiralamad ığı bir
araziye kendili ğinden girip, üstelik burada bir de kaçak bina
yapanların, aç ılan dava sonucunda ta şınmazdan bo şaltılmaları
doğrultusundaki yargı kararı, polis yardımı verilmediği için 16
yıl uygulanamamıştır. Devletin nasıl durduğunu gösteren bu
çarpıcı örneği, Mahkeme'nin nitelemesine uygun dü şen başlık
nda sunuyoruz:.
altı
"Baş vurucu; Guadeloupe adas ı ndaki bir arazinin sahibidir.
Üçüncü kişiler ba şvurucunun ta şınmazı na girmişler, ayrı ca bir de
kaçak bina yapmışlardı r. 1988 yılı Haziran ayında ba şvurucu, işgalciPauliat, a. g. y., s. 278.
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lerin müdahelelerinin sonland ığına ve eğer gereki rse polis yardımıyla
tahliye edilmelerine iliş kin bir mahkeme karar ı almıştır. Ayrıca evin
yıkımına da karar verilmiş tir. Tahliye süreci evin bo şaltılmasını zorunlu kılması na karşın, kiracılar araziyi terk etmeyi reddetmi şlerdir.
icra memuru, mal sahibinin yararı na olan kararı yerine getirmek için
pek çok kere polisten yardım istemiş, ancak çabaları boşa çıkmıştır.
Yetkililer, kalacak yer seçene ği bulma olanağı olma yan ve kısı tlı
kaynaklara sahip, geniş bir aile olan kiracı lara öncelik vermiş ve
polisin varlığını n kamu düzenini bozacağı ndan korkmu şlardır. Bu
düşüncelerle, yerinde inceleme yapmak için memur gönderilmesi reddedilmiştir. Baş vurucu, yetkililerin işbirliği yapmaması sonucunda
maruz kaldığı zarar için tazminat arayışı na girmiştir. Mülkiyetini
kullanmaya ili ş kin yitikleri için ve Haziran 1 989'dan, Eylül 2002 'ye
kadar hergün karşılaştığı sorunlar nedeniyle tazminatal ınıştır. Bu
haksı z engellemeler sonucunda umutsuzlu ğa kapılan başvurucu,
taşınmazını 2004 yılında işgalcilere satmış tır.

Sorumlu devlet, AİHM önünde, ba şvurucunun arazinin salışından elde etmiş olduğu yarar nedeniyle, Sözleş menin 34. maddesi
anlam ı nda uzun süren bir mağdurluk sıfatına sahip olmadığı nı
ileri sürmü ş tür. Mahkemeye göre ise, ulusal yetkililer aç ısından
bakıldığında bile, yapılan satış, bir giderim ya da onay biçimi olarak
değerlendirilemez. İleri sürdüğü ihlal açısından başvurucu, halen
"mağdur" olarak hak talep edebilir durumdadır.
Mahkeme, ikinci a şamada başvuruyu Sözleş
menin 6/1 maddesi
bağlamında sorgulamıştır: "Başvurucu, mahkeme kararının yerine
getirilmesi için işbirliğ ini reddeden yetkililerden dolay ı, devletin
ihmali için tazminat alması na karşın, söz konusu tazminat, Frans ız
yetkililerin kararı uygulamada ba şarısız olmaları sonucunu veren
ihmalleri açısı ndan çözüm getiren bir iç hukuk yolu değildir. Karar,
başvuru cunun malvarl ığını kullanma hakkını yeniden kazanabileceği
biçimde uygulanamam ıştır. Kesin kararı n uygulanmasını ertele yen
ulusal yetkililerin dayandı kları gerekçeler, böylesi uzun bir eylemsizlik süresine (on alt ı yıl) haklılık kazandırmamıştı r. Yardımın
reddedilmesinin sonucunda, karar, zaman içinde etkili bir yarar
sağlamaktan yoksun kalm ış tı r. Hiçbir ayrıksı koşul, bu durumu
haklı kılamaz. On altı yılı aşkın zaman boyunca yargı kararı yerine
getirilememiş ve başvurucu taşınmazını n geleceği için olu şan belir94
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sizliğe katlanmak zorunda b ırakılmış tı r. Olayda Sözle şme'nin 611. MALVARLII
HAKLARI VE
maddesiyle sağlanan etkili yargı sal koruma hakkı engellenmiştir. Bu TAZMINAT
nedenle Sözle şme ihlal edilmiştir."

1 Numaral
ı Protokol'ün 1. maddesi kapsam ındaki de ğerlendirmede de Mahkeme: "Böylesine uygun olmayan bir gecikmeyi
haklı kı lacak sosyal gerekçeler, ya da kamu düzeni gere ğ i olmamasına
karşı n, devlet yetkilileri ve memurlar, karar ı n uygulanmas ı için
işbirliği yapmayı 16 yı l boyunca reddetmi ş lerdir. Bu nedenle, ba şvurucunun maddi yararlarını korumak için, yetkileri içinde bulunan
hiçbir şeyi yapmamışlardır. Ku ş kusuz, yetkililer ihmalleri nedeniyle
sorumlu tutulmu şlardı r. Bu nedenle ba şvurucuya ödenmi ş olan bir
tazminat ta vardı r. Bununla birlikte Mahkeme, tazminat karar ının,
yetkililerin hareketsizli ğ ini giderebilecek yeterlilikte olmad ığı nı
dikkate almıştı r. Ortadaki bireysel yararlar aç ısından bak ıldığında,
yetkililer, uygun bir zaman içinde, mahkeme kararı yla uyumlu olarak,
gerekli önlemleri almal ıydı lar. Polis yardımı sağlanmasını n reddi,
fuzuli işgalcinin yararland ırıldığı, özel bir kamulaştı rma biçimi sonucunu doğurmuş tur; Mahkeme, herhangi bir hakl ı kamu yararının
olmadığı kanısı na varmıştı r. Etkili bir yerine getirme yönteminin yokluğu, yerine getirmeye ilişkin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin
Tavsiyesi dikkate al ındığı nda, risk yaratan bir durumdur olu şmuştur.
Mahkeme, "Ki ş iye özel adalet, "hukukun üstünlü ğü ilkesiyle çelişen
bir durumu ortaya ç ıkarabilir." görüşüyle, bu yönden de ihlal

kararı vermiştir.
nKamu organlarının i ş galci konumundaki ki şilerin taşı
srarla
reddetmesi
ı
ı
için
zor
kullanmay
ndan bo şaltılması
mazı
ve bunun sonucunda ba şvurucunun . yetersiz bir tazminat
almak durumunda kalmas ı, Mahkeme'ce malvarl ığı dokunulna saygı hakkının çi ğnenmesi olarak benimsenmi ş ve
mazlığı
başvurucuya manevi giderim ödenmesine karar verilmi ştir.
(Matheus/ Fransa, 2005)
Mahkeme İtalya'da geçen bir olay ı da, aynı yıl içinde sonuçlandırdığı kararmda, "dolayl ı kamulaştı rma ilkesini uygulayarak"

ıdan yoksun b ırakma olarak nitelemi ştir.
mülkiyet hakkn
Tortop, Nilgün, çevirisi.
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MALVARL İ I
Başvurucu, bir kamu binasının yapılması amacıyla kurum
HAKLARI VE yetkilileri tarafmdan ivedi kamulaştırılması öngörülen arsaTAZMINAT

nın sahibidir. Yöneticilere, kamulaştırma işlemini 5 yıl içinde
yerine getirmeleri için izin verilmi ştir. Buna karşı
n sürenin
bitiminde yetkililer, ne kamulaştırma iş lemini resmileştirmişler
ne de baş vurucuya herhangi bir tazminat ödemi şlerdir. Değer
saptamakla görevli bilirkişi, kamulaştırma izninin bitiminde,
yürütülen kamusal çalışmaların arsayı geri döndürülemez
biçimde değişikliğe uğrattığmı bulgulamıştır. Bölge Mahkemesi, baş vurucunun mülkiyet hakkının yasal kamulaştırma
ilkelerine göre sona erdirildi ğini saptanlış ve uğradığı zarar
için kendisine tam tazminat ödenmesine karar vermi ştir.
Temyiz Mahkemesi ise, yüksek buldu ğu tazminat miktarını
in'dirmiştir. İşte tam bu sırada, olaya uygulanan yeni bir yasa
onaylanmıştır. Geçmişe yönelik olarak uygulanan yasanın, tazminatm esasli bir bölümünden kendisini yoksun b ıraktığından
yakı
nan baş vurucu, Temyiz Mahkemesi'ne ba şvurmuş, ancak
başarısız olmuştur. Baş vurucu, tazminat bedelini alabilmek
için icra takibi açmıştır.

Yasal kamulaştırma sürecine göre Aİ HM, 30 Mayıs 2000
tarihli Belvedere Alberghiera ve Carbonara ve Ventura- İtalya kararmda, 1 Numarah Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildi ğini
saptamıştı. Buna rağmen, İ talya Temyiz Mahkemesi, 2003 yılında, başvuru konusu yasal kamula ştırma ilkesinin Sözleşme'yle
uyumlu olduğ
unu savunmuştur.
Mahkeme'ye göre, yasal kamulaştırma yöntemi, bu olayda
Sözleşme'nin belirlediği hukuksal kesinlik derecesini sa ğlamaya yeterli gelmemiştir. Yeni yasanın başvurucunun davası
nda
uygulanması sonucunda, ba şvurucu, Sözleş me'nin öngördü ğü
yasalhk ilkesiyle uyumsuz olarak mülkiyet hakk ı
nı
n yitirmiştir.
İtalyan mahkemelerinin, başvurucunun 1986 y ılı Ocak ayı
ndan beri bu haktan yoksun bulundu ğ
u görüşünde olmaları
na
karşı
n, Temyiz Mahkemesi'nin Şubat 2000 tarihli kararına
kadar, başvurucunun arsasmı yitirdiğine ilişkin yasal kesinlik
bulunmamaktadır. Ayrıca yetkililer, başvurucunun taşnımazını
kamulaştırmak için biçimsel koşulları yürütürlerken, kurallar ı
çiğnemişler ve başvurucuya uygun bir tazminat ödemeksizin
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arsayı elinden almışlardır. Sonuçta, ba şvurucunun, ulusal MALVARLII
yargılama sürecinde yetinmek zorunda b ırakıldığı tazminat, HAKLARI VE
TAZMİ NAT
süre giden zararını tam olarak karşılamak için yeterli de ğildir.
Mahkeme, açıklanan nedenlerle başvuru konusu "mülkiyet hakkından yoksun bıraknıa" işleminin, 1 Numaral ı Ek Protokol' ün
1. maddesini ihlal etti ğine karar vermiştir.67 (Pascullı/ İtalya,
2005)
Mahkeme, devletlerin kimi yerde yasal görevlerini yapmayarak bireysel uyu şmazlıkta yargı kararlarına karşın işgalcilerin yanında yer almasını, kendi kamu kurumlar ı için
gereksinim duydu ğu ta şmmazlarm kamula ştırma işlemlerini
ı ödemeden el koyivedilikle başlattığı halde, tam kar şılığın
erinin
ödenmesini
önleyen ve
duğu malvarlığma gerçek değ
nı,
geriye yürüyen yasalarla haks ız müdahalede bulunmas ı
içinde
kavramı
kamulaştırma"
"dolaylı
yeni geliştirmekte olduğu
değ erlendirmektedir. Mahkeme'nin bu tür olaylar ı, olağan
kamulaştırmalar ile, a şağıda sunulacak olan "krnnulaştırmasız
nda kalan ve yeni geli ştirmekte
el koyma" uygulamaları arası
u gri bir alanda ele ald ığı gözlenmektedir.
olduğ
c. Kamulaştırmasız El Koyma
Bazı durumlarda devletler, ola ğ an karnulaştırma i şlem ve
yöntemlerine girmeksizin, herhangi bir kar şılık ödemeden kişilerin malvarlıklarmı ellerinden alabilmektedirler. Mahkeme,
bu tür uygulamalar ı "fiili kanıulaştırma" olarak nitelemektedir.
nda devlet gücüyle hiçbir hukuk kuralına uyulmaksızın
Aslı
gerçekleş tirilen böylesine kaba hak ihlallerine "fiili kamulaşnı vermenin uygun dü şmeyece ğ i görüşündeyiz.
tırma" adı
Bununla birlikte, yeri geldikçe Mahkeme'nin geli ştirdiği deyimleri kullanacağız.
Fiili kamulaştırmalar, özel olarak ç ıkartılan yasalara danın
yanılarak yap ılabildiği gibi, yürütme ve yarg ı organları
işlemleriyle de gerçekle ştirilebilmektedir. Ki şilerin malvarlıklarına yasama organının işlemi ile el konulmasm ın en somut
67

Tortop, Nilgün, çevirisi.
97

Avrupa insan Haklar ı Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

MALVARLI ĞI
HAKLARI VE
TAZMINAT

örneği, Yunanistan'da 1967 darbesi sonucunda iktidar ı ele
geçiren askeri cuntanı
n, deniz kenarındaki kişilere ait geniş ve
çok değerli alanları, özel bir yasa ile Deniz Kuvvetleri Vakf ı'na
devretmesidir. Askeri Bölge'ye dönü ştürülen alanda, bir süre
sonra Deniz Kuvvetleri Personeli için dinlenme tesisleri yap ımına başlanmıştır.
Aİ HM bu davada, ordunun ta şınmazları 109/1967 sayılı
yasa uyarınca iş gal etmesini fiili bir kamula ştırma olarak nitelemiş tir. Mahkeme'ye göre, "söz konusu ta şınmaz/ann Deniz
Kuvvetleri Vakfl tarafindan i şgal edilmesi, başvurucuları n mal ve
ınülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme haklarına açık
bir müdahale oluşturmuş tur. Müdahale 1 Numaralı Protokol'ün 1.
maddesinin ikincifikrasına göre mülkün kullan ımının düzenlenmesi
amacıyla yapılmış bir işlem değildir. Başvurucular hiçbir zaman resmi
bir kamulaştırmayla da kar şı karşıya kalmamışlardır.

Mahkeme, Sözle şnıe'nin amacını n hakların "pratik ve etkili"
korunması olduğundan yola çıkarak, öncelikle yakını lan durumun
başvurucuları n ileri sürdükleri gibi fiili kan ıulaştırma sayılıp
sayılmayacağını n belirlenmesi gereği üzerinde durmu ş tur. 1967
yılı nda, dönemin askeri hükümeti tarafindan yürürlü ğe konulan
bir yasaya göre, Deniz Kuvvetleri Vakfl, aralar ında başvurucuların
taşınmazlarını n da bulunduğu büyük bir alana el koymu ş, orada bir
donanma üssü ile subaylar ve aileleri için askeri bir kamp kurmu ştur.
Bu tarihten itibaren ba şvurucular, taşı nmazlarını ne kullanahilmişler, ne satabilmişler, ne de bağışlayabilmişlerdir. Örneğ in ipotek
ettirememiş veya armağan olarak verememişlerdir. Başvurucular
arası nda, Deniz Kuvvetleri'nin mülkünü kendisine geri vermesi
için kesinleşmiş bir mahkeme kararı çıkartabilen tek kişi olan Bay
Petros Papamichalopoulos'un da ta şınniazına girmesine izin verilmemiştir."68

1974'te olağan yönetime geçildikten sonra arsa sahiplerinin hakları tanınmış , ancak üzerindeki yap ılar nedeniyle
geri verilmesine olanak bulunamam ıştır. Hükümet, e şdeğer
bir arsa ile de ğiştirilebileceğini bildirmiştir. Ba şvurunun sonCarss, Monica/Frısk, a. g. y., s. 22.
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landırıldığı sırada bile, bu söz de henüz yerine getirilmemi ş
bulunuyordu.
Mahkeme, söz konusu ta şmmazlarm elden ç ıkarılabilmesi
olanağının tümüyle ortadan kalkmasmı ve karar tarihine kadar
yakmılan sorunları çözme girişimlerinin başarısız kalmasmı da
gözeterek, ba şvurucularm mal ve mülklerinin dokunulmazli ğına saygı duyulmasmı isteme haklarınm fiili bir kamulaştırma
nedeniyle çiğrendiğ ii saptamıştır. A İHM, başvurucuların
taşınmazlarmın Deniz Kuvvetleri Vakfı tarafından iş gal edilmesinin kamu yararmdan yoksun aç ık bir el atma oldu ğuna,
yasal kamulaştırma uygulanmadığı halde iş galin sürmekte olduğuna ve herhangi bir çözüm getirilememi ş olması nedeniyle
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildi ğine karar
vermi5tir.69 (Papamichalopaulos/Yunanistan, 1993)
1967 yılında askerlerin yönetime el koymasmdan bir kaç
ay sonra, Yunanistan'm Attica bölgesinde de, ba şvuruculara
ndaki geniş bir araziye, Deniz Kuvvetleri taraait deniz kıyısı
n el konulmuştu. 1974'te
fmdan kamulaştırma uygulanmaksızı
demokrasiye geçildikten sonra, bu arazinin ba şvuruculara
u kabul edilmiş , ancak gerçekçi bir ödeme yapmak
ait olduğ
yerine, düşük bir bedelle kamula ştırılması yoluna gidilmişti.
ı
Bu süreci Mahkeme, malvarli ğı hakları yönünden, 1 Numaral
Protokol' ün 1. maddesinin ihlali olarak niteledi. Ulusal ölçekte
33 yıl süren taş mmazm geri verilmesi davas ı -un ise, uygun
sürede yargılanma hakk ı bakımından Sözle şme'nin 6/1-3.
maddesinin ihlali oldu ğunu karara bağladı . (Karagiannis ve
Diğerleri/Yunanistan, 2003)0
Yunanistan'da yasalarm öngördü ğü ko şullarda kamulaştırma uygulanmaks ızm kiş isel malvarhklarına el konulması
olaylarma çe şitli dönemlerde sıldıkla rastlanmaktadır. Yunan
ndan kışla yapılmak üzere miras b ırakanlarmın
ordusu tarafı
lında el konulmasma
330. 000 m2'lik taşmmazlarma 1914 y ı
karşın kamulaştırma bedelinin ödenmemesi nedeniyle 88
baş vurucu, öncelikle iç hukuktaki çe şitli yolları deneyerek
69
70

Dutertre, a. g. y., s. 445.
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MAİVARL İĞİ
sorunlarını çözmeye çalışmışlardır. 1953 yılı
nda kamulaştırma
HAKLARI VE kararı
nı
n iptal edilmesine kar şın, taşınmazları başvuruculara
TAZMINAT

geri verilmemiştir. Bu nedenle devlete kar şı 1953 ile 1974 yılları
arasmda araziyi kullanamamaktan kaynaklanan zararlarmm
karşılanması amacıyla ecrimisil davaları açmışlardır. Tazminat kararı üzerine 1983 yılında arazi "yeşil ku şak" olarak ilan
edilerek kişisel kullanım olanağı kaldırilmıştır. Başvurucuları
n
kendilerine baş ka arazi verilmesi için yaptıkları öneri, 1989
yılı
nda idarece reddedilmiştir. Taşınmaz üzerindeki kullanımını sürdüren askeri birim, 1991 y ılında araziyi kendiliğinden
başvuruculara bırakmıştı r. Bu gelişme üzerine ba şvurucuları
n
araziye sınır çekme giriş imleri, idari organlarca engellenrni ştir.
1993 yılı
nda imar planında yapılan değişikliğinin kamulaştırmaya yol açtığı düşüncesiyle bazı başvurucularm açtığı dava;
2000 yılı
nda reddedilmiştir.

Mahkeme'ye göre 1953 ve 2000 y ılları
nda kamulaştırma
kararlarının reddedilmesi, baş vurucularm arazi üzerindeki
mülkiyet haklarının devam ettiğini göstermektedir. Başvurucularm malik oldukları halde araziyi 1991 yılı
ndan bu yana
kullanamamalarmın, 1 Numarah Protokol' ün 1. maddesini ihlal
ettiğine karar verildi. Ayr ıca başvurucuları
n çeşitli biçimlerde
ulusal mahkemelerde açtıkları davalar sonucunda istemleri
doğrusunda verilen kararları
n devletin karışması nedeniyle
etkisiz bırakılması, uyuşmazliğm esastan çözümünü olanaksız
kılmıştır. Açıklanan gerekçelerle, baş vuruculara tam yetkili
mahkeme önünde yargılanma hakkı tanınmaması nedeniyle,
Sözleşme'.nin 6/1. Maddesinin ihlal edildiği kararlaştırıldı.
(Satka ve Diğerleri/Yunanistan, 2003)'
Temelleri 1914 y ılına kadar uzanan bir uyuşmazlığın,
AİHM'nin yetki alanına girmediği tartışılmayacak kadar
açıktır. Mahkeme bu olay ı çözerken, ulusal mahkemelerin
1953. 1974 yılları arası
nda davacıları ecrimisil alacaklısı sayan
kararları
na dayanmıştır. Sonuçta bu olay da, daha bir çok davada olduğu gibi, ulusal yargı yerlerinin değerlendirmelerine
dayanilarak karara ba ğlanmıştır.
71
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Toprak reformu amacıyla taşmmazları kamulaştırma kapsantina alı
nıp geçici olarak başkalarının ve kamunun kullanımın 17 yıl
na verilen başvuruculara, ulusal düzeydeki yarg ılamanı
yapılmaması
nedeniyle
sürmesine karşm kesin kamulaştırma
herhangi bir bedel (tazminat) ödenmemi ştir. Taşmmazlarla ilnın kullanımının denetimi olmakla
gili önlemler mülkiyet hakkı
birlikte, çok uzun bir zamandan beri sürdürülmesi nedeniyle,
nı belirsizleştiren, kullanınıırıı zorlaştıran diğer
mülkiyet hakkı
bütün tecavüzlerle aynı nitelikte de ğerlendirilmiştir. Olayda,
mülkiyet hakkının korunması ile kamu yararmm korunmas ı
arası
nda kurulması gereken dengeler, başvurucular yönünden
nda bırakılbozulmuştur. Başvurucular, orantısız bir yük altı
mışlar, böylece mülkiyet haklar ı, hükümetin tazminat ödemesini gerektirecek ko şullarda ihlal edilmi ştir. Aynı kararda, iç
hukukta 17 yıla ulaşan dava süresi, uygun sürede yargılanma
hakkı
nın ihlali olarak nitelenmi ştir. (Erkner ve Hofauer /Avusturya 1987)
Benzer olaylar nedeniyle aynı süreçlerden geçen ve 24 yıl
önce el konulan ta şmmazma karşılik bedel ödenmeyen Poiss
/Avusturya davasmda da, gerek mülkiyet hakkı, gerekse uygun sürede yargılanma hakkı yönlerinden, Erkner davasmdaki
gerekçeler yinelenmiştir. Mahkeme öncelikle, Avusturya yetkililerinin resmi ve fiili bir kamula ştırmayı uygulamaya koymadıklarını vurgulamıştır. 1963 yılı Nisan aymda gerçekleşen
elkoyma, geçici bir transferdir. Ancak konsolidasyon planının
yürürlüğe girmesi, bu işlemi kesinleştirecek ve geriye dönülmez kılacaktır. Yani başvurucular, son planın, işlemlerin daha
nda yapılan dağıtımı kesinleştirmediği koşullarönceki aşaması
da, taşmmazlarını geri alabileceklerdir. Buna göre Mahkeme,
başvurucuların 1 maddenin birinci fıkrasmın ikinci cümlesinde
vurgulandığı biçimde kesin olarak mal ve müllderinden yoksun bırakıldıklarmm söylenemeyeceği görüşünde olmu ştur.
nda bırakılmaları
Ancak, başvurucularm orantısız bir yük altı
nın çiğnendiğine karar vermi5tir?2
nedeniyle malvarliğı hakları
(Poiss/ Avusturya, 1987)
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MALVARLI Ğİ
Mahkeme böylece, ba şvurucuların taşınmazın gerçek
HAKLARI VE sahipleri oldu ğunu kabul etmesine karşı
n, 17 ve 20 y ılı aşan
TAZM İ NAT sürelerle malvarlıkiarına ulaşamamalarmın görmezden gelmemeyeceği gerçeği karşısı
nda, orantısız uygulamaları, giderim
ödenmesiyle dengeleme yoluna gitmiştir.
Kamulaştırma bedeli ödenmeksizin el konulan ve kamu
yararı kararı verildikten sonra 20 yıl boyunca aralıksız olarak
Milli Savunma Bakanlığı'nca kullanılan taşı
nmaz üzerindeki
özel mülkiyetin zaman a şımı nedeniyle sona erdiği yolundaki
Türkiye'den kaynaklanan bir uygulama, AİI-IM'ce Sözleşme' ye
aykırı bulunmuştur. Ashnda bu olayda yürürlükteki yasaya
göre geçerli bir kamula ştırma işlemi başlatılmış ve saptanan
bedel, hak sahiplerine ödenmek üzere bir banka hesabına yatırılmıştı. Ancak kamulaştırılan taşmmazın sahibine işlemlerin
süresinde tebliğ edilmemesi, daha sonra da geçerli bir bildirim
yapılmaması nedeniyle, başvurucu, yatırılan parayı alamadığı
gibi, yasal haklarını da kullanamamıştı. Önemli bulduğ
umuz
bu olayla ilgili Türkiye'deki yargısal süreci ve AİHM'nin değerlendirmelerini aşağı da özetliyoruz:
Başvurucunun, Şanlıurfa, Karaköprü beldesindeki 318
m2 ile paydaş olduğ
u taşınmaz, 1975 yılında Milli Savunma
Bakanlığı'nın gereksinimi nedeniyle kamula ştırılmıştır. Kamulaştırma bedeli bir banka hesabı
na yatırılmıştır. Kamulaştırma
işlemleri yerel gazeteler eliyle duyuruldu ğu halde, başvurucu
ilgili bankaya gidip kendisi için yatırılan kamulaştırma bedelini
almamıştır. Milli Savunma Bakanl
ığı, 1988 yıhnın Şubat ayı
nda
tapu kaydmm kamuya geçirilmesi için dava açm ıştır. Şanlıurfa Asliye Hukuk Mahkemesi, 28 Aral ı
k 1988'de, taşınmazm
baş vurucu üzerindeki tapusunun iptal edilerek Hazine adma
yazılmasına karar vermiştir. Karar temyiz edilmediğinden
kesinleşmiştir. Başvurucu, kendisine bildirim yap ılmadığı için
bu davaya da katılamamıştır.
Başvurucu, 29 Mayı s 1998 ve 29 Nisan 1999 günlerinde,
taşınmazma kamulaştırmasız el konulmas ı nedeniyle, kamulaştırma bedeli elde etmek amac ıyla Şanlıurfa Asliye Hukuk
Mahkemesi'nde iki dava açmıştır. Baş vurucu, kendisine bil102
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dirim yapılmadığından, taşmmazının tapusunun Hazine'ye
geçtiğini ancak 5 Ekim 1998 ö ğrendiğini ileri sürmektedir.
Asliye Hukuk Mahkemesi, 5 Kas ım 1999da, 4.770.002.472
nda (yaklaşık 9.000 Euro) ek kamula ştırma
Türk Lirası tutarı
bedelinin baş vurucuya ödenmesine karar vermi ştir. Yerel
mahkeme, kararım, 1977 yılmda başlayan kamulaştırma işlemlerinde, davacıya yasanın öngördüğü bildirimin yap ılmamış
na dayandırmıştır. Yargıtay ise, 24 Şubat 2000 günlü
olması
kararmda, Kamulaştı rma Yasası'nın 38. maddesi uyarmca,
davalarm zamanaşımı nedeniyle düştüğü gerekçesiyle karar ı
bozmuştur. Yargı tay, dava konusu ta şmmazın 1974 yılında
güvenlik güçleri tarafmdan kullan ılmaya ba şlanıldığmı, 11
ndığını belirtmiştir. Bu
Kasım 1975'de kamu yarar ı kararı alı
nedenle, dava konusu taş mmazm kamu yarar ı amacıyla yirmi
nı gözeterek, yerel mahkeme
yıldır aralıksız olarak kullanıldığı
m bozmuş tur. Asliye Hukuk Mahkemesi de bozma kakararı
nı reddetmiştir. Yargıtay,
rarma uyarak başvurucunun davası
21 Eylül 2000' de, bu kararı onamıştır.
Başvurucu, tazminat ödenmeksizin ta şmmazmdan yoksun bırakılmasının, 1 Numaralı Ek Protokol'ün 1. maddesinde
belirtilen ilkelere ayk ırı olarak gerçekleştirildiğini ileri sürnda, öncelikle
mektedir. AİHM, başvuru konusundaki kararı
r.
Mahkeme'ye
göre,
"1. bendin
üç kural ilkesini uygulamıştı
ı
1. tümcesinde anlatılan birinci ilke, mülkiyet hakkma sayg
şinin
bendin
2.
cümlesinde
yer
alan
ikinci
ilke,
ki
ilkesidir. Aynı
malvarliğından belirli koşullarda yoksun b ırakilabileceğini dile
getirmektedir. İkinci bentte yer alan üçüncü ilke ise, Devletlere,
malvarlığının kamu yararına uygun olarak düzenlenmesi ( ... )
olanağını tammaktadır. Bununla birlikte burada söz konusu
olan kurallar, birbiriyle bağlantısız değildir. Birinci ve ikinci
nın ihlal edilmesine iliş kin özel durumlar ı
ilke mülkiyet hakkı
nda
r.
Bu
nedenle uyu şmazlık, birinci ilke ışığı
ele almaktadı
değerlendirilmelidir (Bkz., di ğerleri arasmda, James ve Diğerleri-Birleşik Krallık, 21 Şubat 1986 tarihli karar, A serisi, no: 98,
s. 29-30, ve latris-Yunanistan (GÇ., no: 31107/96, 55, CEDH
1999-İİ).
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MALVARLI Ğİ
Mahkeme, Hükümet'in 1989 yılında taşmmazmın tapuHAKLARI VE sunun iptal edildi ği ve Milli Savunma Bakanl ığı'na geçtiği
TAZMİ NAT andan itibaren başvurucunun, 1 Numarah Ek Protokol'ün 1.
maddesinde belirtildiği biçimiyle bir malvarli ğmı
n bulunmadığını savundu ğunu anımsatmaktadır. İkinci ilke uyarınca
başvurucunun malvarlığ mdan yoksun bırakılıp bırakılmadığmm saptanması için, resmi bir el koyma ya da kamula ştırma
işleminin yapılıp yapılmadığı
nın incelenmesi ve dava konusu
olaya ilişkin somut gerçeklerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Sözleşme, "somut ve mevcut" hakları korumaktadır. Dolayısıyla, söz konusu durumun "de facto" kamulaştırma olarak
değerlendirilip de ğerlendirilemeyeceği hususunun araştırılması gerekmektedir. (Sporrong ve Lönnroth-İsveç, 23 Eylül 1982
tarihli karar, A serisi no: 52, s. 24-25, 63).
Bununla ilgili olarak AİHM, başvurucunun, taşmmazmm
Milli Savunma Bakanlığı 'na devredilmesinden 5 Ekim 1998
tarihinde bilgisi olduğ
una ilişkin açıklaması
na yollamada bulunan 5 Kasım 1999 tarihli kararı
nda, Şanlıurfa Asliye Hukuk
Mahkemesi'nin baş vurucuya tazminat ödenmesini kararla ştırdığmı gözlemlemektedir. 24 Şubat 2000'de, Yargıtay bu kararı
bozarken, yukarı da yer alan değerlendirmeleri gözetmemi ş,
ancak Kamulaştırma Yasası'nı
n 38: maddesi ile öngörülen
zaman aşımı süresini geriye dönük olarak uygulamıştır.
Mahkeme'ye göre, bu olgular, 28 Aral ık 1988 günlü kararı
n tebliğ edilmemiş olması nedeniyle, karar sonrası
nda, 1989
yılında baş vurucunun tapusunun iptal edilmesine kar şın,
Türk Hukuku'nun tanıdığı biçimiyle mülkiyet hakkı
na sahip
olduğunu kanıtlamaktadır. Başvuran, 5 Ekim 1998'den, yani
bu işlemi öğrendiği tarihten sonra bir aylik bir süre içinde dava
açabilmiştir. Bu yönüyle ba şvuru konusu olay, Mahkeme'nin
I. R. S. ve diğerleri-Türkiye davası
ndan farkl
ı bir nitelik içermemektedir. Anılan kararda, yasanın geriye dönük uygulanmas ı
yolu ile başvuranlar, mülklerinin tapularmı
n İdare'ye devredilmesi nedeniyle, tazminat elde etme haklarmdan yoksun
bırakılmışlardı. Bununla birlikte, bu davadan farkl ı olarak
görülen davanı
n koşulları dikkate alı
ndığı
nda, AİHM, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin birinci tümcesi uyar ı
nca,
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nda incelenmesi gerekti ği görün, genel ilke ışığı
uyuşmazlığı
şüne varmıştır.
AIHM, baş vurucunun tapusunun, herhangi bir ödeme
yapılmaksızın 1989 yılında iptal edildiğ ini gözlemlemektedir. Oysaki Türk hukukunda, ba şvurucuya karar ın tebliğ
edilmemiş olması durumunda da tazminat elde etme olana ğı
tanınmaktadır. Kamulaştırma Yasası'nın 38. maddesinin geriye dönük olarak uygulanması nedeniyle başvurucunun bu
nda ( 50-56),
istemi reddedilmiştir. I. R. S. ve diğerleri davası
38.
maddesinin
uygulanması
rma
Yasası'nın
AİHM, Kamulaştı
sonucunda, başvuranların tapularının iptal edilmesi nedeniyle
tazminat elde etme hakk ından yoksun bırakıldıklarını saptanılan uygulamaların meydana
mıştır. AİHM, her ne kadar yakı
geldiği dönemde yürürlükte olan bir yasaya dayan ılarak yanda
n korunması arası
pılsa da, kamu yararı ile kiş isel hakları
var olması gereken dengeyi sa ğlayabilecek herhangi bir işlem
başlatılmadığmı saptamıştır. Bu türden bir müdahale yalnızca
keyfi olarak değerlendirilebilir.
AİHM, görülen davada önceki içtihadmdan ayr ılmasmı gerektirecek bir neden görmemektedir. Sonuç olarak, 1 Numaral ı
Ek Protokol'ün 1. maddesi ihlal edilmiştir." 73 (Akıllı/Türkiye,
2006)
AİHM'nin Türkiye'deki kamula ştırmasız el koyma uygulamalarını değerlendirdiği bir başka örnek de, Mardin'den
nda Mardin Kagelmiştir. Karardaki anlatıma göre, 1969 yılı
dastro Mahkemesi'nde dava açan A. Y., Mardin, Alaku ş'ta,
kendi malvarlığı içinde bulunan 687, 875 metrekarelik bir
alanın mülkiyetinin kazand ırıcı zamanaşınu yoluyla başvun ve Ş . Y.'nin üzerine geçmesiyle sonuçlanan kadasrucuları
lemine
itiraz etmiş tir. Hazine bu davaya müdahil olarak
tro iş
katilnııştır. Kadastro Mahkemesi, 1987 y ılında verdiği karanda, A. Y'nin ve Hazine'nin istemlerini yerinde göremeyerı
rek taşınmazm ba şvurucular adma tapuya yaz ılmasına karar
w.w.w.edb.adalet.gov.tr . * Dışişleri Bakanlığı Çok taraflı Siyasi işler Genel Müdürlüğü tarafmdan Türkçeye çevrilmi ş olup, gayri resmi tercümedir.
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vermiştir. Mahkeme ayrıca, taşmmazm 1958 yılı
nda, yetkili
birimlerce herhangi bir kamula ştırma veya satm alma olmaksızı
n mayınlanmasma karşı
n, başvurucularm 20 yılı aşkm bir
süre kesintisiz olarak zilyedliklerini sürdürdüklerini kararlaştırmıştır. Bu karardan sonra ta şı
nmaz, 3 Ocak 1991'de ba şvurucular adları
na tapuya tescil edilmiştir.
Başvurucularınistemleriyle, Mardin Asliye Hukuk Mahkemesi'nin taşınmazda yaptırdığı inceleme sonucunda verilen
bilirkişi raporları
nda, değerinin 1, 575, 921, 625 Türk Liras ı
(yaklaşık 356,370 Amerikan Doları) olduğu saptanmıştır. Başvurucular, 2 Eylül 1991'de fiili kamulaştırma savıyla Jandarma Genel Komutanlığına karşı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde
açtıkları, daha sonra Milli Savunma Bakanl ığı'na yöneltilen
tazminat davası
nda, taşınmazlarmın kamulaştırılarak bu kurum adma tescilini istemişlerdir.
Asliye Hukuk Mahkemesi, 17 Temmuz 1992'de davac ıları
n istemlerini kabul etmiş ve Bakanlık'm dava tarihinden
işleyecek faizi ile birlikte ba şvuranlara 1, 575, 921, 625 TL
(yaklaşı
k 228, 090 Dolar) ödemesine karar vermi ştir. Ancak
Bakanlık'm başvurusu üzerine Yargıtay, 2 Şubat 1993 gÜnlü
kararmda, 2942 sayılı Kamulaşt
ırma Yasası'nın 38. maddesine dayanarak, davanın açılmış olmasının zamanaşımı süresini kesmeyeceği görüşüyle, 20 yıllık hak düşürücü sürenin
1991 yılı
nda dolduğu gerekçesiyle, yerel mahkeme kararmı
bozmuştur. Başvurucularm karar düzeltme istemleri de reddedilmiştir. Bakanlık, başka bir dava açarak, 19 Ocak 2001'de
kesinleşen kararla, başvurucuları
n tapularını iptal ettirerek
taşmmazı kendi üzerine almıştır.
AİHM, bu başvuruyu da, Hükümet'in savunmas ı
ndaki
belirsizliklere ve ulusal yarg ı yerlerindeki çelişkilere dayandı
rdığı kararı
nda, daha önce sonuçland ı
rdığı IRS/Türkiye
kararı
na da değinerek, aşağıdaki gerekçeler üzerinde durmuştur:
"23. Başvurucular arazinin mülkiyetini, Mardin Kadastro
Mahkemesi'nin A. Y. 'nin ve hazinenin taleplerini reddederek, söz
konusu mülkün tapuda kendi adlarına tescil edilmesine hükmetti106
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ği 29 Haziran 1987 tarihli kararla elde ettiklerini belirtn ıektedirler. MA1VAR1İİ
Baş vuranlar, kendi adlarına tescil iş leminin 3 Ocak 1991 tarihin- HAKLARI VE
TAZM İ NAT
de gerçekleş tiğini ve Mardin Asliye Mahkemesinde Kamula ştırnıa
Kanunu çerçevesinde fiili kamulaştırma nedeniyle tazminat davas ı
açtıklarını ve mahkemenin de kendileri lehine karar verdiğini eklemektedirler.
24. Başvuruculara göre Yarg ı tay, 2942 sayılı Yasa'nın 38.
maddesini yanl ış uygulayarak söz konusu karar ı bozmuştur. Başvuruculara göre kendilerinin malik s ıfatının kaldırılması, bu hükme
uygun değildir. Baş vurucular göre bu düzenleme, tazminat ödenmeksizin mülkiyetten yoksun b ırakmaya yol açtığı için, 1 Numaralı
Protokol'ün 1. maddesinde yer alan ilkelere uygun de ğildir.
25. Hükümet, öncelikle olay/ann 1950'li y ıllara dayandığını
belirtmekte, hazinenin 1957 ve 1960 aras ında, aralarında başvuranlar
ı n arazi sinin de bulunduğu 39, 497, 000 nıetrekare araziye karşılı k olarak 8.758.869 TL (yakla şık 3.105.982 Dolar) ödedi ğini ifade
etmekte, ancak nuılikler tarafindan al ı nan miktarları kanı tlamanın
zor olduğunu belirtmektedir.
26. Hükümet, 221 sayılı Yasa ile 2942 say ılı Yasa'nın 38. maddesi gibi dönemin mevzuatına atıf yaparak, arazinin idare ye tahsis
edilmiş olması ve başvurucular ı n araziden hiçbir zaman gerçekten
ı nedeniyle, ki şisel ve ayni haklarını kayyararlanmamış olmalar
bettiklerini iddia etmektedir. Hükün ıete göre ba şvurucular, Asliye
Mahkemesi'ndeki tazminat davas ı sırası nda Kamula ş tı rma Kanunu
hükümlerinin uygulan ıasını da talep etmemi şlerdir.
28. Mahkeme, her ne kadar Mardin Kadastro Mahkemesi'nin
29 Haziran 1987 tarihli karar ından önceki döneme ili şkin taraflar
arasında farklı görüşler bulunsa da, bu kararın ardından söz konusu
arazinin ba şvurucular ad ına tescil edildiğ i konusunda ihtilaf bulunmadığını belirtir. Bu çerçevede Mal ıkenıe, ulusal mahkemelerin 2942
sayılı Yasa'nı n 38. maddesini uygulayarak ba şvurucuları n tapudaki tescile dayalı malik sıfatlarını iptal edip, mülkiyetin Savunma Bakanlığı adı na tesciline karar vermeleri konusundaki ihtilaf hakk ında
hüküm vermenin kendisine dü şmediğ i kanaatindedir. Mahkeme bu
şartlar altı nda ulusal mahkeme kararlar ının ba şvurucular aç ısından
107

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvari ığı Hakları

MALVARLI Ğİ
HAKLARI VE
TAZM İ NAT

1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ikinci cümlesi çerçevesinde
mülkiyetten yoksun b ırakma olduğu sonucuna varmaktad ır.
30. Mahkeme, mevcut olayda Yasa'n ın 38. maddesinin uygulanması suretiyle başvurucuları n malik sıfatlarını n iptal edilmesinin, her türlü tazminat imkan ından yoksun kalmaları sonucunu
doğurduğu kanaatindedir. Böyle bir müdahale, kamu yararının
gerekleri ile bireysel haklarını n korunması arasındaki adil dengeyi
sağlayacak herhangi bir tazminat imkan ının öngörülmemiş olması
nedeniyle, ancak keyfi olarak nitelendirilebilir.
31. Bu nedenle, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi ihlal edilmiştir." ('Kadriye Yldız ve Diğerleri/Türkiye, 2006)74

Mahkeme'ce "Defacto işgal" biçiminde nitelenen tazminat
ödenmeksizin 20 yıllık zamanaşımından yararlanılarak mülkiyet hakkı
ndan yoksun bırakma sonucunda bireysel tapu
kaydının devlete devrediln-iesi, Türkiye kaynakl ı daha başka
olaylarda da Sözle şme ihlali olarak de ğerlendirilmektedir.
Baş vurucu Mustafa Çökmez'in Ankara'da sahip oldu ğu
321.76 m2 genişliğindeki arsaya, 1942 y ılı
nda Milli Savunma
Bakanlığı tarafmdan askeri amaçlarla kullanılmak üzere el
konulmuştur. Ancak öldü ğü 1990 yıl ına kadar taşmmazm
•
tapu kayıtları kendisinin üzerinde bulunmaktad ır. Savunma
• Bakanlığı'nın kullandığı arsa, 1990 yılı
nda miras yoluyla başvuruculara geçmiştir. Başvurucular, Bakanhğm yöntemine
uygun bir kamulaştırma yürütmediği ve arsayı hukuka aykırı
bir biçimde işgal ettiği için, doğ an zararları
nın karşılanması
istemiyle dava , açmışlardır. Yargılama sürecinde bilirki şiler
başvurucuları
n taşmmazına elkoyma tarihi itibariyle 4.500.000
TL değer saptamışlardır. Mahkeme, güncel de ğerleri de gözeterek baş vurucuya 1.447.920, 000 TL tazminat ödenmesini kararlaştırmıştır. Savunma Bakanlığı'nın temyizi üzerine Yargıtay, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin karar ı
nı bozmuştur. Yerel
Mahkeme bozmaya uyarak, 1996 y ılinda, Bakanlığm arazinin
1942 yılından bu yana gerçek sahibi olduğ
una karar vermiş
ve süre yönünden davayı reddetmiştir. Bu karar 2 Ağ
ustos
Boyar, Oya, çevirisiıı den, http://aihm.anadolu.edu.tr/ajhm
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1999'da Yargıtay'ca da onanarak kesiııleşmiştir. Ba şvurucular, MAIVARLVi İ
sorunlu arsanın devlete devriné ilişkin 23 Aralık 1998 tarihli HAKLARI VE
TAZMINAT
son mahkeme kararma kadar her yıl emlak vergisini düzenli
olarak ödemeyi sürdürmü ş lerdir. Anayasa Mahkemesi, süre
smırlamasma ili şkin yasa hükmünü anayasaya ayk ırı olduğu
gerekçesiyle 2003 y ılında iptal etmiştir.
Avrupa Mahkemei, Anayasa Mahkemesi'nin 2942 say ılı
yasarun 38. maddesini iptal eden 10 Nisan 2003 günlü karar ına ek olarak, tartışmalı kuralın arsa sahiplerine yeterli bir koruma sağlamadığı gibi, yetkililere kendiliğinden uygulanan
bir ödeme yükümlü ğü getirmediği görüşündedir. Mahkeme,
ulusal yasanın mülkiyet hakkından yoksun kahnd ığı için başvuruculara tazminat isteminde bulunma hakk ını vermesi gerektiği görüşündedir. Ayrıca, söz konusu kural, de-facto işgal
sırasmda tazminat isteminin zamana şımina uğraması gerçeğine rağmen, ilgili yasa yürürlüğ e girdiğinde, mevcut yönetimin bu durumdan hâlâ yararlanmasma olanak tan ımışhr.
Ulusal yetkililerce ilgili kuralm uygulanmas ı, ba şvurucularm
tapu kaydmın iptalinden do ğan zararları için tazminat elde
etmekten yoksun kalmalar ı sonucunu do ğurmuştur. Başvurucularm mülkiyet hakkma kar şılık olarak uygun tazminatın olmayışı nedeniyle, tartışmalı müdahale her ne kadar iç
hukuk taraf mdan tan ımlanmış ise de, kamu yararmın gereknda adil bir
leri ile bireyin temel haklar ının korunması arası
denge sa ğlanamamıştır. Bu nedenlerle Mahkeme, 1 Numaral ı
Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildi ğini kararlaştırmıştır.
41. madde bağlamında ba şvurucular 834,590 EUR maddi, 1.000.000 EUR manrvi tazminat istemi şlerdi. Hükümet ise
taşınmazm gerçek değerinin 162,665 EUR oldu ğunu ileri sürmüş tü. Mahkeme, maddi tazminat olarak ba şvuruculara 373.
000. - EUR ödenmesine karar verirken, bu dava sonucunda
nda manevi dovarılan olumlu sonucun ba şvurucular açısı
yum sağlamaya yeterli oldu ğuna değinmiştir. Ayr ıca başvuruculara 4.000 EUR yarg ılama gideri ödenmesi kararla ştırılmıştır. 71 (Börekçioğulları (Çökmez) /Türkiye 2006)
www.echr.coe.int
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2492 sayılı Kamulaştırma Yasa ı'nm 38. maddesi, çe şitli
boyutlardaki kamusal i şgallerde çok fazla uygulanmıştır. Özellikle iyi niyetli bazı yurttaşların devlete güvenerek zamanaşımı
sürelerini gözetmeksizin yargı yoluna gitmemeleri sonucunda
önemli yitikİere uğradıkları bilinmektedir. AİHM'nin Türkiye
uygulamalarını değerlendirdiği benzer nitelikteki kararları,
devletin, zamanaşınıma güvenerek, karşılığını ödemeksizin
kamu gücü ile elkoydu ğu taşmmazların mülkiyet hakları
nı
elde etmesini, Sözleşme'yle bağdaşmaz bulmaktad ır.
d. Malvarlığı Haklarının Yargı Kararlarıyla
Sonlandırılması
Ulusal yasalarda kamu yarar ı gerekçesiyle bazı alanlarda
kişilerin malvarlığı edinehilme hakları
na kesin smıriamalar
getirilmektedir. Bu sırurlamalara rağmen bireylerin yasaklanan türde mallara sahip olmalar ı durumunda, yargı kararları ile hakları geçersiz kilmabilmektedir. Böyle bir işleyişin
Türkiye'de çok çeşitli örnekleri bulunmaktadır. Özellikle
taşınmaz mülkiyeti alanında "devletin hüküm ve tasarrufu altında" bulunan alanlar, özel mülkiyete konu olamamaktad ır. TC
Anayasası'nın 43. maddesine göre, "Kıyılar, devletin hüküm ve
tasarrufu altındadır." Yine Anayasa'nın 168. maddesinde, "Tabii
servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu alt ındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir." Benzer nitelikte bir

kural da ormanlarla ilgili 169. maddede yer almıştır. Ormanlar
konusunda özel ve kamusal olmak üzere iki tür mülkiyetin
benimsenmesine karşı
n, 169. maddenin 2. paragrafmda, "devlet
ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna
göre, devletçe yönetihir ve i şletihir. Bu ormanlar zamana şımı ile nıülk
edinilemez ve kamu yararı dışında irtıfak hakkına konu olamaz."

denilmiştir. Emredici nitelikteki bu tür kesin yasaklara karşı
n,
devletin hüküm ve tasarrufu altıdaki kıyılar, doğal kaynaklar
ve devlet ormanları çeşitli biçimlerde özel mülkiyete geçebilmektedir. Burada söz konusu edilen uygulamalar, içeri ği suç
oluşturan yasa dışı yol ve yöntemlerle kamu varlıklarmm ele
geçirilmesi değildir. Aksine tümüyle hukuka uygun yollardan
ve iyi niyetle edinilmi ş mallardır. En azmdan hukuksal aç ıdan
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böyle nitelenmelerini gerektiren bir görünüm sergilemektedir- MALVARLII
ler. Anayasa'daki kesin yasaklara kar şın kıyılar kişilerin tapulu HAKLARI VE
TAZMINAT
malı olabilmekte, yerel belediyeler bu bölgeleri de imar plan ı
içine alarak yap ılaş maya açabilmektedir. Böylece ilgili belediyeden aldığı yapı ruhsatı ile imar planı içindeki tapulu arsasma
konut yapan ki şinin ta şmmazının y ıllar sonra kumluk alanda
kaldığı, k ıyı da bulunması nedeniyle özel mülkiyet konusu
olamayacağı ileri sürülebilmektedir.
Bu gibi durumlarda kolay yollardan kamusal haklar ı koın bireysel haklara
rumayı amaçlayan Türkiye uygulamalar ın
u
söylenemez.
Böyle
bir konu, Alanya'da
yeterince saygılı olduğ
yaş anan bir olay nedeniyle A İ HM'niri gündemine ta şınnııştır.
Baş vurucularm Alanya sahilindeki ta şınmazları, 1956 yılında
gerçekleş en kadastro tespit i şlemleri sonucunda miras biraı içindeki
na tapulanmıştır. Yakınmacılar, imar plan
kanları adı
m
belgesine
yatırı
arsalarına Turizm Bakanl ığı'ndan ald ıkları
dayanarak 1986 y ılında otel yapımına ba şlamışlardir. Maliye
hazinesi ise, arsanın k ıyı ş eridi içinde bulunmas ı nedeniyle
devletin hüküm ve tasarrufu alt ındaki yerlerden oldu ğunu ve
özel mülkiyete konu yap ılamayacağını ileri sürerek tapu iptali
devası açmıştır. Yargılama, Hukuk Genel Kurulu'nun karar ı
ile Hazine'nin istemleri do ğrultusunda sonuçlanmış ve başvurucularm tapusu iptal edilmi ştir. Ba şvurucuların kadastro
tespitlerinin yanl ış yapılması ve Türk Medeni Kanunu'na göre
tapu sicilinin tutulmasmın devletin sorumlulu ğunda olması nedeniyle Hazine'ye kar şı açtıkları tazminat davas ı da, kazanılnıış
bir haklarının bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmi ştir.
Aİ HM bu olayda geleneksel inceleme yöntemini sürdürerek, kıyılarla ilgili Türk hukukunu tart ışmamıştır. Ba şvurucuların ta şmmazlarının tapusunun iptal edilmesinin kamu
yararı gerekçesine dayand ığını ve yasal temelleri bulunduunu benimsemiş tir. Hükümet ise savunmas ında, yargılama
ğ
unu
konusu tapunun verilmesinin bir yanılgı sonucu oldu ğ
ileri sürmüştür.
AİHM'ne göre, "ba şvurucuların, ta şınmazı n mülkiyetini kazanma konusunda iyi niyetli olduklar ı tartışmasızdı r. Tapuları iptal
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MALVARLII edilinceye kadar
HAKLARI VE engellenmemiş

ta şı nmazdan yararlanmaları herhangi bir biçimde
tir. Vergilerini düzenli olarak ödemi şler, inşaat ruhsatı
TAZMINAT
alarak otel yapımı na girişmiş lerdir. Yerel mahkemenin tapu iptalinin nedeni olan gerekçelerden, müdahalenin kamu yarar ına yönelik
olduğu ve keyfi nitelikte bulunmadığı kabul edilnıektedir. Buna karşın, Mahkeme 'nin yerle şik içtihadı uyarı nca, mülkiyetin yitirilmesi
sonucunu doğ uran bir müdahale, istisnai ko şullar dışında, malın
değeriyle oran tılı bir tazminat ödenmesini gerektirmektedir. Olaydaki
müdahalenin, istisnai ko şullarda gerçekle ştiğini gösteren hiçbir say
ileri sürülmemiş tir. Bu nedenlerle Mahkeme, kamula ş tırma dışında
da, hangi nedenlerle olursa olsun, ki şinin mülkiyetini yitirmesi sonucunu doğuran müdahalenin karşılığı nda hiçbir tazminat ödenmemesi
durumunda, tek ba şına kamu yararı ile haklı çıkarılamaz nitelikte
orantısız ve aşırı bir yük olu şturduğuna karar vermiştir." 76 (N. A./

Türkiye, 2005) Türkiye'deki kolayc ılik temelinde geliştirilen bu
tür alışkanlıklarm artık sürdürülemeyece ğine iliş kin yeni bir
örnek de, İzmir'den geldi. A İHM kararma göre ba şvurucular,
İzmir umm, Seferihisar ilçesinde ya şamaktadırlar. Ba şvurucularm babası Ali Mo ğul, Seferihisar ilçesindeki iki evini 1972
ve 1973 yıllarmda noter senediyle o ğullarına satn-ııştır. Ali
Moğul, ba şvurucularm oturduklar ı evlerin bulundu ğu arsayı
çocukiarma devretmi ştir. Ancak, satım sırasmda arsa tapuya
kayıtlı değildir. Baş vurucular, Seferihisar Belediyesi'nden arsanın ikiye bölünmesini istemişlerdir. Belediye 25 Nisan 1979
tarihinde ifraz iste ğini onayiamıştır. Bölgenin kadastral hantasmın çıkarılmasmın ardmdan, 12 Ocak 1981'de, söz konusu
arsadan oluşturulan 3 ve 4 numaralı parseller, tapu siciline
başvurucular adma yaz ılmıştır.
1999 yılmda kıyı bölgelerinin genel haritalanmas ı işlemini yürüten Tapu Kadastro Genel Müdürlü ğü tarafmdan,
baş vurucularm parselleri ve evleri k ıyı şeridi içinde kalan
bölgeler kapsamında tanımlanmıştır. Hazine, evlerin k ıyı şeridi bölgesinde kaldığı gerekçesiyle tapularmın iptali için 18
Mayıs 2000 tarihinde, ba şvuruculara karşı Seferihisar Asliye
76
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Hukuk Mahkemesi'nde dava açm ıştır. Hazine, 1990 tarihli K ıyı
Yasası'na göre, sorunlu arsanm gerçek bir ki şinin mülkiyetinde olamayacağını, yalnızca kamu yararına kullanılabilece ğini
ileri sürmüş tiir. 29 Haziran 2001 tarihinde, jeomorfolog, harita
mühendisi ve ziraat mühendisinden olu ş an ve mahkeme tarafından atanan bilirkiş i kurulu, ba şvurucuların arsasmda ke şif
ış ve arsanm k ıyı kenar şeridinde kaldığına
ve inceleme yapm
lerdir.
Asliye Hukuk Mahkemesi, 19 Temmuz 2001
karar vermiş
ı kabul etmiş ve başvurucularm
tarihinde Hazine'nin davas ın
ı iptal etmiştir. Ba şvurucular, karar ı temyiz
tapu kayıtların
nı istemişlerdir; Yarg ıtay 20 Şubat, 22 May ıs
ederek bozulması
ve 5 Haziran 2002 tarihlerinde temyiz, istemlerini reddetmi ştir.
Belirlenemeyen tarihlerde, Hazine tart ışmah taşınmaz için başvuruculara karşı müdahalenin men'i ve kal davas ı açarak, arsa
üzerindeki evlerin de y ıkılmasını istemiş tir. Seferihisar Asliye
Hukuk Mahkemesi 15 Haziran 2004 tarihinde birinci ba şvurucu
açısından davayı kabul etmiş tir. Bu karar henüz kesiııleşmemiştir. İkinci başvurucuya kar şı açılan dava sürmektedir.
nda, Anayasa'ya
Hükümet, Aİ HM önündeki savunmas ı
unu
ve
kein1ikle özel
göre, kıyı şeridinin devlete ait oldu ğ
mülkiyete konu olamayaca ğını ileri sürmüştür. Ba şvurucularm
tapularmın iptaliyl, yasaya ayk ırı bir durumun düzeltildi ği
de savunulmuş tur. Üstelik zaten devlete ait olan ta şınmazın
kamulaştırılmasma gerek olmadığı; ba şvurucularm tapu kanın
yıtlarının iptal edilmesi nedeniyle tazminat alma haklar ı
bulunmadığı belirtilmiş tir. Bununla birlikte, ba şvurucularm
na sahip olduklar ı, ya
"iç hukuk yoluna uygun dava" açma hakkı
da Borçlar Yasası'na göre maddi tazminat isteme haklar ının
bulunduğu, ancak onların henüz bu haklarını kullanmadıkları
için, başarısız da olunmadığı savunulmuştur.
Baş vurucular ise, 1981 y ılı ndaki kadastral haritalama
nı ve parsürecinde, ta ş mmazm parselasyonunun yap ıldığı
lerdir.
Bu
tarih,
k ıyı şerina yaz ıldığım belirtmiş
sellerin adlar ı
dini sadece devletin kullan ımına bırakan 1982 Anayasas ı'nın
n yürürkabulünden ve 1990 tarihli 3621 say ılı Kıyı Yasası'nı
ndan
lüğe girmesinden öncedir. Ba şvurucular, yetkililer taraf ı
saygı gösterilmesi gereken mülkiyet haklarn ıın kazanılmış hak
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olduğunu ileri sürmü şlerdir. Ayrıca, herhangi bir tazminat
ödenmeksizin malvarl ığı hakları
ndan yoksun b ırakıldıklarını
savunınuşlardır.
Uyuşmazlığın özünün incelenmesinde Mahkeme, önceki
dönemlerde, benzer davalardaki de ğerlendirmelerinde, iyi niyetle kazanılmış evlerin y ıkınunda yada tapu kay ıtlarının iptalinde, Devlet'in mal sahibine tazminat ödemeyerek zararlar ını
karşılamamasının, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ihlali
olduğunu kararlaştırmıştır. (sözü edilen hükümler için bakm ız:
N. A ve diğerleri, 36-43. paragraflar ve Doğrusöz ve Aslan, 26-32.
paragraflar). Mahkeme, bu davalardaki kararmdan ayr ılmak
için bir neden görmemektedir. Aç ıklanan nedenlerle Mahkeme,
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildi ğine karar
vermiştir.77 (Timur ve Timur/Türkiye, 2007)

Henüz yeterince genelle ş meyen bu kararlar, özellikle
Türkiye bürokrasisi için çok büyük önem ta şıyor. Yönetsel
birimler, bir çok olayda "yan ılma" olgusunu öne ç ıkarmakta,
idarenin yanlış kararlarını her zaman geri alıp düzeltebileceği
yolundaki idare hukukunun yerle şik ilkesine sığı
narak, hiçbir
sorumluluk altına girmedikleri inanc ıyla diledikleri de ğişiklikleri yapmaktadırlar. A İHM'nin "orantılılık" ilkesi, bu tür
denetimsiz uygulamalar nedeniyle devletlerin sorumlulu ğunu
gerektirmektedir. Belediyelerin, di ğer özerk kamu birinılerinin,
ödeneklerinin bulunmamas ı yada başları sıkıştığı zaman ulusal
yargıdan yardım görecekleri gibi al ışkanlıklarla hukuk dışı
uygulamaları
nı sürdürmeleri durumunda, haks ızlığa uğrayan
bireyler, bu kurumlardan alamad ıkları tazminatları, AİHM'nin
kararlarıyla devletten alabileceklerdir. Bu ve benzer nitelikteki
kararlar, yönetsel organlar ı
n iş lemlerinde daha özenli davranmaları
nı zorunlu k ılmaktadır.
AİHM kararlarını
n Türkiye açısı nda önem taşıyan bir
baş ka yönü de, Yüksek Mahkeme'lerjn içtihat de ğiştirme
zorunluluğ
u alt
ına girmiş olmalarıdı r. Yukarı daki kararların,
önceki İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararları ve, Hukuk Genel
Tortop, Nilgün, çevirisi.
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Kurulu Kararları ile birlikte sürdürülmesi olanaks ızdır. Aksi
halde her olumsuz karar A İHM'ne taş macak ve sundu ğumuz
örnekler do ğ rultusunda sonuçlanabilecektir. Bu çeli şkinin
Anayasa'nm 90. maddesi do ğrultusunda uygun biçimde giderilmesi gerekmektedir.
Yargı kararı ile kamula ştırmasız el koyma anlamına gelecek bir uygulama sonucunda ki şinin malvarlığmdan yoksun
bırakılmasının ilginç bir örne ği, Romanya'da ya şanmıştır.
Başvurucunun anne ve babas ı, henüz İkinci Dünya Savaşı balamadan, 1939 yilında bir konut inş a ettirmişlerdir. Savaşın son
bulmasının ardmdan sosyalist yönetime geçen Romanya'da,
nda yürürlüğ e konulan yasa gücündeki bir kararname
1950 yılı
ile evleri kamulaştırıimıştı r. 1974 yılmda da taşınmaz, devlet
ndan, daha önce apartmanın bir dairesinde kirac ı olarak
tarafı
oturan iki kardeşe satılmıştır.
Başvurucu 1993 y ılında anne ve babas ının işsiz olmaları nedeniyle, kamulaştırma iş leminin hukuksal dayana ğmı
oluş turan yasa gücündeki kararnamenin ayr ıksı bir kuralına
n geçersizliğinin saptanması ve
dayanarak, kamula ştırmanı
konutlarmın kendilerine geri verilmesi amac ıyla yerel mahkemede dava açmıştır. Yerel Hukuk Mahkemesi davay ı kabul
ederek, yönetsel birimlerin evi ba şvurucuya geri vermelerini
kararlaştırmıştır. Karar uygulanmış, baş vurucu ailesinin ürünü olan konuta taşmış , emlak vergilerini de ödeyerek burada
yaşamaya başlamıştır.
na
ıldığı kardeşler adı
nda sat
Ancak taşmmazın 1974 yılı
hareket eden kamu avukatı (Procurator- General), bozma istemiyle kararı temyiz etmiş tir. Yüksek Mahkeme, ba şvurucunun,
konutun tapusuna sahip olmad ığı ve bu nedenle malik konumunda bulunan iki karde ş e geri verilmesi gerektiği görüşüyle
yerel mahkeme karar ını bozmuş tur. Ulusal ölçekteki dava,
na göre sonuçlanıp kesinleşmiştir.
bozma kararı
AİHM bu olayı incelerken, iki aşamalı yargılama düzeninin her iki birimini, birbirinden ayr ı kurumlar gibi alışılmadık
bir yaklaşımla ele almıştır. Mahkeme, dava konusu ta şınmazm
hiçbir zaman tam olarak kamula ştırılmadığı yolundaki yerel
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MAİ VARLI Ğ I mahkemenin görüş üne dayanarak, başvurucunun konutun
HAKLARI VE sahibi olduğuna karar vermiş
tir. Yüksek Mahkeme'nin bozma
TAZMİ NAT

kararı
nı ise, baş vurucunun yerel mahkeme karar ı ile tanınmış
olan mülkiyet hakk ı
na bir müdahale olarak nitelemi ştir. Sonraki aşamada, başvurucunun malvarl ığmdan yoksun bırakılıp
bırakılmadığını araştırmıştır. Yüksek Mahkeme kararmdan
sonra baş vurucunun konutunu hiçbir biçimde kullanamad ığmı vurgulayan Mahkeme, olayda ikinci kural ı uygulamış
ve malvarlığı hakkmın sonlandırıldığı görüşüne varmıştır.
(Brumarescu/Romanya, 1999)78

AİHM, konutun sahibi oldu ğunu benimsediği başvurucunun malvarlığını ulusal ölçekte geçerli bir tapu belgesine
dayandı rmak yerine, yerel mahkemenin bu do ğrultudaki
kararım yeterli görmüş tür. Mülkiyetin resmen devredilmediği
koşullarda kamulaştırmasız el koyma olgusunu kamusal i şlemin sonuçlarma göre de ğerlendiren Mahkeme, da yalı devletçe
kamu yararı konusunda herhangi bir gerekçe gösterilmemi ş
olması
nı ve dört yıl boyunca evinden yoksun b ırakılan başvurucuya herhangi bir tazminat ödenmemesini, ihlal karar ının
gerekçeleri arası
nda değerlendirmiştir. AİHM bu davada yerel
mahkeme kararını bir mülkiyet belgesi olarak benimsediğine
göre, baş vurucunun konutu üzerindeki malvarl ığı hakların
ı
sonlandıran iş lem de, Yüksek Mahkemenin karar ı olmuştur.
Uyuşmazlık konusu konutun 1939 yılında yapımından sonra, Orta Avrupa ülkelerinin ço ğ
unda olduğu gibi Romanya'da
yaşanan siyasal yönetim de ğişiklikleri, malvarlığı hukukunda,
çözümü güç gelgitlere neden olmu ştur. AİI-IM, zorlamalı gerekçelerle de olsa, 1950 yılında güncel siyasal anlay ış doğrultusunda gerçek bir kamulaştırma yapılmadan el konulan taşmmazı
ilk maliklerine vermekle, kendi ölçüleri içinde olabildi ğice
adaletli bir çözüme varmıştır.
İngiltere'de çekiş meli mülkiyet sahipliğine iliş kin yasa
nedeniyle kayıtlı arazilerini ulusal ölçekte oldukça ilginç hukuksal süreçlerden geçtikten sonra yitirenba şvurucularm mal'
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kiyetten yoksun b ırakılma kararına karşı yöneittikleri başvuru, MA İ VARL İİ
HAKLARI VE
AİHM'ce aşağı daki biçimde özetlenmi ştir. "İki ticari şirket olan TAZM İ NAT
başvuruculardan ikincisi, 23 hektarlı k tarı m arazisinin bir parselinin
tapuya kayıtlı malikidir. Bitiş ik arazinin sahipleri olan Bay ve Bayan
Graham ("Grahamlar"), bir otlatma anla şmasına göre, 31 Aral ık 1983
tarihine kadar bu araziyi i şgal etmiş lerdir. Otlatma anla şmasının
bitmesine yak ın, 30 Aralı k 1983 tarihinde araziyi bo şaltmaları için
uyarılmışlardı r. Anlaşmanın sona erdiğ i 1983 tarihinde bo şaltmaları
zorunlu olmasına rağ men, Grahamlar araziyi ötlak olarak kullanmaya
devam ederek, işgali sürdürmü şlerdir. Bay Graham, çeki şmeli ziyletlik
sayesinde elde ettiğ i tasarruf hakkı nedeniyle, başvurucu şirketin tapusuna, 1997 yılı nda Tapu Sicilin'de tedbir i şlettirmiş tir. Başvurucu
ş irketler, Yüksek Mahkeme önünde tedbirlerin iptalini sa ğlamaya
çalışmışlar ve tartışmalı arazinin mülkiyetinin ara ştırılması ileriki
yargılama sürecinde sonu çlanm ış tır. Grahamlar, çeki şmeli zilyetliğin
12. yılını n sona ermesinden sonra herhangi bir şekilde mülkiyeti
yeniden elde etmek için dava aç ılamayacağını öngören 1980 tarihli
Sınırlama Yasası (Limitation Act)'na göre, ba şvurucu şirketin istemlerine itiraz etmi şlerdir. Grahamlar ayrıca, 12 yılı n sonunda, araziyi
kullanan kişiye kayıtlı mülkiyet sahibi olma hakk ını veren 1925 tarihli
Tapu Sicili Yasası na da dayanmışlardı r. Yüksek Mahkeme, 1984 Eylülünden itibaren Grahamları n arazinin çeki şmeli zilyetlik hakkına
sahip oldukları ndan söz ederek, onlar lehine hüküm vermi ş ve 1980
tarihli Yasaya göre, ba şvurucu şirketler arazi üzerindeki tasarruf
haklarını kaybetmiş lerdir. Böylelikle Grahamlar, yeni n ıalik sıfatıyla
kaydedilnıeye hak kazanm ışlardı r. Temyiz Mahkemesi, Grahamlar ın
araziye sahip olmak için zorunlu bir kararl ılığa sahip olmad ıklarından söz ederek, kararı aksi yönde değiştirmiş tir. Yüksek Mahkeme
kararını n yeniden onanması için temyiz ba ş vurusunda bulundukları
Lordlar Kamaras ı, GrahamUzrı n kelimenin sözlük anlam ıyla/en basit
ını ve bundan dolay ı, 1980
anlamı yla arazinin "zilyedi" olduklar
ı ndan yoksun
tqrihli Yasa bağlamında ba şvurucu şirketlerin mallar
e
etkili
olmayan 2002
ını bulgulam ış tı r. Geçmiş
bırakılmış olduklar
tarihli Tapu Sicili Yasas ı, kayı tlı başvurucunun bir dilekçe yle uyarılmış olması zorunluluğu ve çekiş meli zilyetliğ in üzerinden 10 yıl
ıyla kayı t edilmek üzere
geçmesi koş uluyla, zilyedin mal sahibi s ıfat
mal sahibi, iki yı l içinde
Kayıtlı
ımaktadır.
başvurmasına olanak tan
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durumunu düzenlettirmek zorundad ı r (örneğin, araziyi kullanan
kiş iyi tahliye edebilmek amac ıyla; aksi takdirde araziyi kullanan kimse,
TAZMINAT
kayı tlı malik gibi hak sahibi olacakt ır."

Başvurucu şirketler, bir komş u için olası gelişmeyle arazilerini kaybetmelerinden dolay ı çekiş meli zilyetliğe ilişkin
yasanm 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ihlalini olu şturduğundan yak ınmışlardır.
Mahkeme, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi ba ğlamında olayı kabul edilirlik açısı
ndan tartışmıştır. "1925 ve 1980
yılları nd.aki Yasa hükümleri, iktisap tarihine göre, ba şvurucuların
mülkiyet haklarını sınırlanıanıış tı r. Bununla birlikte, ba şvurucuları n hak sahipliğini doğ rudan kaybetmelerine yol açan, Grahan ıların
çekiş meli mülkiyete ilişkin 12 yılı tamamlam ış oldukları noktada, 1
Numaralı Protokol'ün 1. maddesi devreye girmi ş tir. Üstelik iki yasanın birleşik uygulaması, bu maddeye göre, ba şvurucu şirketlerin
hakları na bir müdahale olu şturmu ş tur. Hükünıet'in, "mülkiyetin
kullan ımını n kontrol" edilmesinin, müda İıalenin doğasında olduğunu
ileri sürmesine karşı n, Mahkeme, davanı n 1. maddenin bakış açısından incelenebilir oldu ğuna ve itiraz edilen yasan ı n başvurucuları
"mülkiyet hakları ndan yoksun b ıraktığına" karar vermiştir."

Baş vurunun özü konusunda da, Mahkeme, a şağıdaki
değerlendirmeleri yapmıştır:
"Hükümet, arazinin çeki ş meli mülkiyetini yönlendiren
itirazli yasa maddelerinin iki ayr ı kamu yararı
na hizmet ettiğini
tartışmıştır: İ lk olarak, eski istemlerden do ğan belirsizliği ve
haksızlığı önlediğini ve ikinci olarak kar şı gelirımemiş arazi
iş galinin gerçekliğini ve arazinin yasal sahipli ğiyle tutarli olması
nı sağladığını ileri sürmü ş tür. Zaman zaman arazi mülkiyetine iliş kin olarak ya şanan belirsizliklerin, zorunlu kayd ı içeren
bir arazi mülkiyeti sisteminde ortaya ç ıkması (başvurucularm
davası
nda olduğu gibi) pek mümkün de ğildir; bir ya da iki
istisna dışı
nda arazi sahibinin kimliği kolaylıkla saptanabilir.
Kayıt, normatif bir kural olmadan önce, kay ıtlı arazi üzerindeki
belirsizliğin uzamasmi engellemek için, do ğruluğu kanıtlanmış
gibi tapu elde edilmesi sa ğlanarak, arazinin çeki şmeli zilyedi
ödüllendirilirdi. Böylesi adaletsiz bir sonuca yol açan yasa
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hükmünü herhangi bir ş ekilde adil bulmak oldukça zordur. MALVARLİ I
HAKLARI VE
Üstelik tapu kay ıt sistemine sahip ço ğu gelenek hukukuna TAZMINAT
lama sistemleri, ne çeki şmeli mülkiyet ö ğretisini
dayalı yargı
tamamen hükümsüz kılmıştır, ne de etkilerini esaslı biçimde
smırlamıştır. Bununla birlikte, 2002 tarihli Yasa kay ıtlı arazi
üzerindeki çekiş meli mülkiyete ili şkin çok büyük de ğişiklikler
yapmasına ra ğmen, kendiliğinden hükümsüz kalmış değildir.
Bu koşullar altında ve ulusal yetkililere verilen takdir yetkisi
n, çekiş meli mülkiyete ili şkin
anımsandığında, ba şvurucuları
yakındıkları yasanın, -söz konusu kayıtlı arazi nedeniylekamu yararı na hizmet etmeyi sürdürmedi ğ i iddiası kabul
edilebilir de ğildir. Orantılı müdahale hükmüne varmak için
na karar verilmiş
kamu yararmın yeterli ağırlıkta olup olmad ığı
olmalıdır.
nırının göreli olarak uzun
Mahkeme, 12 y ıllık zaman sı
unu, çeki şmeli müikiyet yasas ının iyi haz ırlanmış olduolduğ
unu ve ba ş vurucularm arazi sahipliğinin sürdü ğü zaman boğ
yunca yasada de ğişiklik yap ılmamış olduğunu kabul etmiştir.
Mahkeme ayr ıca, hak sahipliğmın kaybedilmesine engel olmak
için baş vurucularm, Grahamlarm araziyi i ş galini düzenlemek
nda müll<iyeti yeniden kazanmak için
ya da 12 yıllık süre zarfı
nı da kabul
latmak
zorunda olmad ıkları
ş
yargısal bir süreç ba
ndan gösterilmesi gereken diketmiştir. Ba şvurucular taraf ı
i
gözetilse
bile,
kay ıtlı mülkiyet üzerindeki hak
katin eksikli ğ
sahipliğinden yoksunluk ve mülkiyetin yetkisiz maliklere devri
na hizmet etmekle
sorunu yine de sürmüş; me şru kamu yararı
tir.
Öncelikle,
yaln ızca ba şvurubirlikte adil dengeyi etkilemi ş
rakılm
ış değillerdir, fakat
cular mülkiyet haklar ından yoksun bı
r.
Bundan
dolayı onlar için
ışlardı
kayıpları için tazminat almam
bu, istisnai ş iddette bir sonuçtur. Mahkemenin içtihatlarma
göre, değeriyle ba ğlantılı olarak tazminat ödenmeksizin, kamu
yararı çerçevesinde mülkiyete elkonulmas ı, ancak istisnai konda yürürlükte olan yasal
şullarda haklil ık taşır. Olay zamanı
için
uygun
yöntemsel korumadan
sistem içinde mülldyet hakkı
ndaki tazminat
n davası
nda, ba şvurucuları
yoksunluğun ışığı
Özellikle, araolmalıydı.
ş
eksikliği yargısal olarak incelenmi
k sürenin sona
zinin mülkiyetinin çeki şmeli olmadığı 12 yıllı
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MALVARL İİ
ermesinden sonra
HAKLARI VE olması
na ra ğmen,
TAZMINAT

tahliye edilen malik ile konu tart ışmaya açık
hak sahipli ğini kaybetme riski olabilece ğinin
kendisine bildirilmesi gerekirken, bu süre boyunca herhangi
bir şekilde uyar ılmamıştır. Bu koşullar altında, ba şvurucuları
kayıtlı arazideki hak sahipli ğinden yoksun bı rakmak için 1925
ve 1980 tarihli yasalar ı
n u ygulanmas ı, onlara yüklenen bireysel ve aşırı yük, bir yandan kamu yarar ının gerekleri ve di ğer
yandan ba şvurucuların mülkiyet hakk ı
nı
n dokunulmazlığı
na
saygı hakları arası
ndaki adil dengeyi bozmu ş tur. Bundan dolayı, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi ihlal edilmi ştir.79 (J.
A. Pye (Oxford. Ltd/ İngiltere, 2005)

AİHM'nin 7 yarg ıçtan olu şan Daire'de sa ğlanan tek oy
farkla; Sözle ş me'nin ihlal edildiğ i karara ba ğlanmıştır. Yukarı daki örneklerde, Mahkeme'nir ı, devletlerin, herhangi bir
karşılı k ödemeksizin ki ş ilerin malvarlıkları na el koyması,
orantılılik aç ısı
nda Sözleşme'ye ayk ı
rı bulunmuş tu. Mahkeme,
malvarhğının bu tür yöntemlerle sonland ırilması
na, genellikle
sıcak bakmamaktad ır. Mahkeme, J. A. P.'ye karar ı
nda, tek oy
farkıyla da olsa, gerçek ki şiler aras ı
ndaki el de ğiştirmelerde
de, zamanaşımı gibi karşıliksız hak dü şüren işlemleri denge
ögesinden yoksun bulmu ştur.
Özünde sa ğlıklı yaş am hakkı
nın tartışıldığı yeni bir olay,
Fransa'da gerçekle ş en yasa de ğişikliğinden sonra, bir malvarlığı uyuşmazlığı
na dönüşmüştür. Ba şvurucu, 1990 y ılı
nda
sakat bir çocuk dünyaya getirmi şti. İkinci çocukta da aynı
rahatsızlığı n belirtilerinin saptanmas ı nedeniyle, annenin
istemi do ğrultusunda hamileli ğine son verilmiş ti. Annenin
üçüncü kez hamile olmas ı üzerine, ailesi, doğum öncesinde
bu konunun araştırılmasını istemişti. Yap ılan incelemelerde
doğacak çocu ğun sa ğlıklı olacağı saptanarak aileye iletildi.
Ancak do ğıımdarı kısa süre sonra, bu çocukta da ayn ı hastalığm bulunduğu, ya ş am boyu özel bak ım altında tutulması
gerekeceğ
i anlaşıldı . Yanlış tanı
nın nedenlerinin ara ştırılması
sırası
nda, tahlillerin yap ıldığı devlete ait laboratuarda, analiz
örneklerinin bulundu ğ
u şişelerin kar ıştırılması sonucunda,
Tortop, Nilgün, çevirisi.
120

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Haklar ı

başvurucuya, ba şka bir aileye ait de ğerlendirmelerin verildi ği
anlaşılmıştır. Sonuçta kendilerine yanlış bilgi verilmesi nedeniyle bu hamileliği sonlandırma seçeneğinden yoksun bırakılarak sakat çocuğun doğumunu önleyemediği için başvurucu,
çocuğun yaşam boyu özel bakımmın gerektireceği harcamaları
da kapsamak üzere, sorumlu sa ğlık birimine karşı maddi ve
manevi tazminat davası açmıştır. Mahkeme'nin görevlendirdiği bilirkişilerin verdiği rapora göre, Aralık 2001 de laboratuvan işleyişinde bir ihmal olduğu saptanmış, davayı gören İdare
rı
Mahkemesi'nin önlem niteli ğindeki kararı ile başvurucuya
n kesin sonuca
geçici bir tazminat bağlanmıştır. Henüz davanı
ulaşmadığı bir sırada, 7 Mart 2002'de yürürlü ğe giren sağlık
kurumları
nın yapılanmasmı ve hastahaklarını düzenleyen
yeni bir yasaya dayanarak İdare Mahkeme'si, geçici tazminatı
indirerek, davayı yalnızca başvurucunun maddi ve manevi
zararları boyutunda sürdürmü ştür. Yeni yasa, hekim kusurları
ndan doğabilecek sorumluluklar ı daralttığmdan, şişelerin
karıştırılmasından ileri gelen zararları ödenebilir bulmasına
karşı
n, yaşam boyu engellilik nedeniyle ortaya ç ıkan zararı
kapsamamaktadır. Mahkeme'nin yeni yasay ı uygulayarak
nda davayı sonuçlandıran kararma göre,
2002 yılı Haziran ayı
sorunlu çocuğa yaşam boyu yap ılacak harcamalar kabul edilmezken, olaym gerektirdiği olağan maddi ve manevi tazminatlar karara bağlanmıştır. 2003 yılı Şubat ayında, yaşam boyu
nda nedensellik
sürecek giderlerle, şişelerin karıştırılması arası
ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle Fransa Devlet Şurası da, İdare
Mahkemesi kararım onamıştır.
Mahkeme, yakmma konusu olayı 1 Numaralı Protokol'ün
1. maddesine göre de ğerlendirirken, öncelikle, ba şvurucunun
kendilerine zarar veren yanlış teşhisin sonucu olarak 'kişisel
sonımluluğa' yönelik savları üzerinde durmuştur. Yasal olarak
bu savlarmın, açtıkları dava içinde tartışıhp karara bağlanması,
i tarihteki yasanın bir gereği idi. Tüm maddi
n gerçekleştiğ
olayı
ı boyunca
ve manevi zararları ile birlikte engelli çocu ğun yaşam
sürecek olan giderlerinin kusurlu olan davandan al ınacağı doğrultusunda yürürlükteki yasaya dayanan me şru beklentisinin,
ndan bir 'malvarlığı' oluşturduğu, Mahkeme'ce
başvurucu açısı
21
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MA İVARLI ĞI de benimsenmiş tir. Mahkeme'ye göre "7 Mart 2002' de yürürHAKLARI VE lüğe giren yasa, baş vurucuyu, daha önce hakk ı olan, engelli
TAZMINAT
yetiştirirken karşilaşacağı 'özel sorunlar' nedeniyle

bir çocuğu
ndan yoksun bırakmıştır. Paris İdari
tazminat alma olasılığı
Mahkemesi'nde 16 Mart 2001 günü ba şlatılan yargısal süreç
un yaşam
içinde Mahkeme, 19 Aralık 2001'de sorunlu çocu ğ
boyu sürecek olağandışı giderlerini karşılamaya yönelik olarak
başvurucu yararma, acele çözüm sa ğlamayı amaçlayan önlem
kararı almıştı. Eğer bu dava 7 Mart 2002 den önce sonuçlanabilse idi, başvurucunun bütün zararlar ı karşılanacaktı. Yakınılan
yasa, daha önceki İdare Mahkemesi ve Devlet Şurası kararlarına
göre başvurucunun kazanabileceği haklarmı, davası henüz sonuçlanmadığı için ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle yeni yasa,
başvurucunun sonuçland ırilamayan dava nedeniyle malvarlığı
t
haklarmı sonlandırmış olmaktadır. Fransız Parlamentosu, ıbbi
u düzenleyen yasal kurallar ı değiştirirken, daha
sorumluluğ
na olanak
n uygulanması
önce açılan davalara yeni kurallar ı
tanımış ve yasanın geçmişe dönük etkisi ile, sağlam gerekçeışt
ır
lere dayanan başvurucunun istemlerini karşılıksız bırakm
Bir yasanın yürürlükten kaldırılmasıyla, yeni düzenlemenin
kendisinden önceki olayı kapsamına alması ve başvurucunun
yasal olarak yararlanmayı düşündüğü tazminatın, önemli bir
na son vermesi, Mahkeme'ce malvarbölümünün uygulanması
rakmak olarak nitelendi. (Maur ıce/Fransa,
lığından yoksun bı
2005)80

Bu kararm oldukça önemli gerekçeleri bulunmaktad ır.
AİHM, başvurucunun önceki yasaya dayanarak açtığı davadaki istemlerini "meşru beklenti" tanımı içinde ele almakla
birlikte, daha da ileri gitmiş, bunları "malvarlığı" olarak kabul
etmiştir. Parlamento'nun çıkardığı yasa, geriye yürütülmesine
ndan geçiş kuralları koymamakkarşı
n kazanılmış haklar açısı
la, başvurucuyu malvarlığından yoksun kılan işlem olarak
benimsenmiştir. Kişilerin kazanılmış haklarıyla birlikte süregelen dava içinde yargılama sürecinde edindiği konumlarm,
r ılması, yok sayılması
sonradan yürürlüğe giren yasalarla kaldı
80
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n bir başka önemli yanı da, MALVARLİĞ I
az rastlanan olaylardır. Bu davanı
n geçmişte "sosyal devlet" uygulamalarına öncülük eden ül- KUILAN İ MMIN
yakı
SINIRLANDIRILMASI
kelerin, sağlık kurumlarmın yeniden yapılandırılması ve hasta
lı adlara sığı narak yürürlüğe
haklarının korunması gibi abartı
koydukları yeni yasalarla, küreselle şmenin işleyişi doğrultusunda kiş i hak ve özgürlüklerini nasıl daraittıklarmın somut
bir örne ğini sergilemesidir.
2. Malvarlığı Kullanımının Sınırlandırılması
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ikinci bendinde:
• " Yukarı daki hükümler, devletlerin, emvalin umumi menfaate
uygun olarak istimalini tanzim veya vergilerin veyahut da sair n ıükellefiyetlerin ve yahut da para cezalarını n tahsili için zaruri gördükleri
kanunları yürürlüğe koymak hususunda malik bulundukları hukuka
halel getirmez" denilmektedir.

ndan devletlerin etkinlik alanlar ına değiKamu yararı açısı
"mallar,
vergiler, diğer yükümlülükler ve para cenen ikinci bentte,
zaları" sözcükleri geçmektedir. Egemenlik haklar ı bakımından
kamusal erklerin ayrıcalıklı konumunu belirtmek amacıyla da
yazılmış olsa, sonuçta, bu kavramlarm da mülkiyet hakk ının
ndığı anlatılmaktadır.
nda ele alı
öğeleri arası
İkinci bent, başlıca iki konuda devletlerin yetki alanlar ını
belirlemektedir. Birincisi, malvarlığı haklarmın kamu yararma
uygun ölarak kullanımının sağlanması için gereken düzenlemeleri yapabilecekleridir. İkinci konu da, vergiler, para cezalar ı
ve benzeri kamusal yükümlüklerin, ödevlilerce yerine getirilmesini güvenceye bağlamak amacıyla alınacak önlemlerdir.
Ancak her iki yetki konusunda da geçerli temel ilke, yasall ıktır.
Devletler, bu etkinlikleri, ancak, yürürlü ğe koydukları yasalar
doğrultusunda yerine getireceklerdir.
Sözleşme, kamu yararının korunması görüntüsü altmda
temel hak ve özgürlüklerin yok edilmemesi için, belirleyici
iki ölçüt getirmiş tir. Bunlardan birincisi, öngörülen k ısıtlan dışına
maları
n, "demokratik bir toplumun gerektirdiği" sınırları
na da
taşmamasıdır. Haklarm kötüye kullanılmaması amacı
123
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MALVARLI Ğ I yönelik olsa, demokratik bir toplumun özümseyemeyeceği
KULLANIMININ boyutlardaki müdahaleler, Sözle şme'ye aykırı düşmektedir.
SI NIRLANDIRILMASI

Toplumsal korunma, demokratik yöntemlerle sağlanmalıdır.
İkinci ölçüt, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 17. maddesinde yer almıştır. Buna göre;

"Bu sözleşme hükümlerinden hiçbiri, bir devlete, toplulu ğa veya
ferde, işbu Sözleş
mede tanınan hak ve hürriyetlerin yokedil ınesini
veya mezkur Sözleşme'de derpiş edildiğinden daha geniş ölçüde tahditlere tabi tutulmasını istihdam eden bir faaliyete girişmeye veya
harekette bulunmaya matuf herhangi bir hak sa ğladığı şekilde tefsir
olunamaz."

Devletler, hiç bir koşulda Sözle şme'yi ve ek protokolleri,
içerdilderi hak ve özgürlüklerle birlikte yok sayamama yükümlülüğü altı
na girmişlerdir. Sözleşme'nin genel yapılanmasmda
bireylere dönük yükümlülüklerden söz edilmemesine kar şı
n,
17. maddede farkl ı bir düzenlemeye gidilmiş, toplulukların ve
bireylerin de Sözle şme'yi yok etme özgürlüleri bulunmad ığı
çok açık bir dille belirtilrniştir. Böylece devletlerin, Sözle şme'yi
ve içerilderini koruma altında bulundurmaya yönelik önlemler
almak için, objektif sorumlulukları bulunduğu bir kez daha
yinelenmiştir. 17. maddede çok aç ık olarak ortaya konulduğu
gibi, bireyler de başkalarını
n mülkiyet hakları
na saygilı davranmak zorundadırlar. AİHS bir ceza yasası olmadığı
na göre,
"topluluk"larm ve "bire ylerin Söz!eşme'yi yok etmeye yönelen
girişimleri nasil önlenecektir ? Öncelikle belirtmek gerekir ki,
Sözleşme, gerek devletler, gerekse bireyler aç ısından geçerli
genel davranış biçimlerini belirlemektedir. Bunları
n alışılmış
türden yaptırımlara bağlanmamış olmaları, uyulması zorunlu
hukuk kurallar ı olma niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.
Kaldı ki malvarliğı haklarmm yöneticilerin aymazhldar ı ve açık
kusurları nedeniyle çiğnendiği durumlarda, Mahkeme, ulusal
ölçekte uygulanan yaptırımları ve bunlarm cayd ırıcı etkilerini
de tartışmaktadır. (Öneryıldız/Türkiye, 2002)
Olaya malvarlığı hakları açısı
ndan yaklaşıldığı
nda, 17.
madde, devletlerin, ileride de ğinilecek olan pozitif (olumlu)
yükümlülüklerinin de temelini oluşturmaktadır. Sözleşme'nin
24
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koruduğu hakları yok etmek için, ki şiler ve topluluklar, do ğal MALVARLI Ğ I
olarak Sözle şme'nin tanıdığı güvencelerden yararlanamaya- KULLANIMININ
SIN İ RLANDIRILMASI
caklardır. Örneğin çelişen haklar ölçeğindeki bireysel yak ınmalarmda, istemleri, Mahkeme'ce ba şvuru hakkmın kötüye
kullanılması olarak de ğerlendirilebilecektir.8'
ı ise, devletlerin hak
17. maddenin bir baş ka önemli yan
ve özgürlüklere getirebilecekleri smırlamalarm, yok edici veya
amacını aşan kısıtlamalara dönü şmesini önlemeye yönelik yonı koymasıdır. Aİ HM'nin bu ölçütleri, mülkiyet
rum kuralları
hakkı
na ilişkin başvurularda tam anlam ıyla uygulamadığını
görmekteyiz. Bu de ğişik yaklaşım, malvarlığı hakları ile diğer
ıdan ileri gelmektedir.
temel haklar aras ındaki nitelik farklar n
Devletler, özel ya şam, inanç, anlatım ve örgütlenme özgürlüklerini hiçbir koşulda yok edecek boyutlarda kısıtlayamazlarken,
nı Ek Protokol'ün 1. maddesinde öngörülen
malvarlığı hakları
koş ullarda sona erdirebilmektedirler. Malvarl ığı hakları ile
n özünün yok edip edilmedi ği konusu
ilgili tartışma, hakkı
olmayıp, getirilen smırlamalarm anılan maddedeki üç olas ılıkn yerine
tan hangisine girdi ğinin saptanıp, öngörülen koşulları
ştırılmasıdır.
getirilip getirilmediğinin ara
Devletlerin malvarl ığı kullanımını smırlandıran uygulamalarmı, ikinci bentte sözü edilen iki gereksinim do ğrultusunda ayrı ayrı ele almanın daha yararlı olacağı düşünülmektedir.
Bu nedenle önce "malvarl ığını n barışçı kullanımının denetlenmesi",
ardı
ndan da "vergilerin, cezaların, diğer kamusal yükümlülüklenda gerekli görülecek önlemler ve
rin" yerine getirilmesi aç ısı

n uygulamşı değerlendirilecektir.
bunları
A. Malvarlığını n Barışçı Kullanımını n Denetlenmesi
Birinci maddenin ilk tümcesinde geçen, "mallarının masuniyetine riayet edilmesi" sözcüklerinin, Protokol'ün resmi belgesi
olan Ingilizce kayna ğındaki yazılışı, "peaceful enjoyment of his
ışpossessions" deyimidir. Tam Türkçe kar şılığı ise, "mallarını bar
çı biçimde kullanma hakkı " olmaktadır. Bu deyimi 1. maddenin 2.
81
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bendine uyarladığımtz zaman, Sözle şme'nin, karşı t konumdaki
iki uç arası
nda adaletli bir denge arayışı içinde olduğunu görmekteyiz. Devletler, hem hak sahiplerinin malvarl ıklarından
barışçıl bir biçimde yararlanmalar ına olanak sa ğlayacaklar,
hem de, alacakları hukuksal ve ekonomik önlemlerle, mülkiyet
hakkının kamu yararma uygun olarak kullan ımını gerçekleştireceklerdir. Yani özgürlükler ve k ısıtlamalar, baş başa yürütülecektir. Bu iki i şlevi birbirleriyle çeliş meden, uyum içinde
uygulamanm kolay bir i ş olmadığı açıktır.
AİHM, toplumun genel ç ıkarları ile bireylerin malvarlığı
hakları arasında adaletli bir dengenin kurulmas ını öngörmüş , bir çok olayda, kamu yarar ı amacıyla yasal yollardan
gerçekleştirilen i ş lemlerin tüm yükünün belli kiş i yada kişiler
üzerinde b ırakılmasmı orantısızlık nedeniyle Sözleş me ihlali
olarak de ğerlendirmiştir.

MALVARIJ Ğ I
KULLANIMININ
SINIRLANDIRILMASI

1. Ek Protokol'ün 1. maddesinin 2. bendi, malvarl ığı
haklarıyla ilgili düzenlemelerin çe şitliliğine koş ut olarak, çok
yaygm bir uygulama alanı bulmuş tur. Konuyu, güncel hukuku
ilgilendiren yönleriyle, A İHM'nin örnek kararları doğrultusunda aşağı daki alt başlıklar altında de ğerlendirmekte yarar
görmekteyiz:
a. imar Hukuku Alan ı
Taşı
nmaz mallar üzerindeki kamusal k ısıtlamalar arası
nda
en yoğun tartış malara neden olan konular, imar ko şullarıyla
ilgili düzenlemelerdir. Çe şitli ölçeklerdeki imar planlar ı, sit
kararları, tarımsal alanlarda yap ılaşma ve toprak mülkiyetini
etkileyen yükümlülükler, bunlar ı n başlıcalarıdır. Aşağıda,
kentsel ve kı
rsal planlarla birlikte, her iki niteli ği de içeren özel
alan uygulamalarmdan ula şabildiğimiz kararları özetleyerek
sunmaktayız. Bu konulardaki ulusal uygulamalar ya do ğrudan
1 Numaralı Ek Protokol'le ii şkilendirilerek, ya da A İHS'nin
genel olarak kapsadığı hak ve güvencelerle ba ğlantısı kurulmak
yoluyla bireysel baş vuru konusu yapılmaktadır. A İHM'nin
malvarlığı hakları
nı ilgilendiren bir davada Sözle şme'nin daha
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baş ka maddelerine dayanarak, Ek Protokol'ü uygulamadan MALVARLII
KULLANIMININ
verdiği kararı da, yerine göre mülkiyet hakk ını doğrudan ilgi- SINIRLANDIRILMASI
lendirebilmektedir. Bu nedenle, Ek Protokol'e göre sonland ından ilgilendiren
nı yakı
rilmamakla birlikte, malvarl ığı hakları
ışacağız:
bağlantılı kararları da birlikte sunmaya çal
aa. imar Planları
Zaman zaman bazı toplumlar, özelli ği bulunan dava türndan Aİ HM' nin gündeminde al ışılmadık bir yoğurıluk
leri açısı
kazanabilmektedirler. Örne ğ in Sözleş me uygulamalarının ilk.
nda, imar planlamas ı alanındaki ba şvurularda öncelik
yılları
İsveç'ten gelmi ş tir. Düzenleyici i şlemler olan imar planlar ı,
hemen her ülkede toplumsal ya şamın gerektirdiği yapılaşma
nı belirlemektedir. İ sveç' te, imar düzenlemeleri ile
kuralları
getirilen kullan ım smırlamaları nedeniyle kamula ştırma kapsamına alınan kent merkezindeki ta şmmazlara yap ılaşma yasağı
n daha
n, uzun yıllar sürdürülen bu yasaklar ı
konulmasına kar şı
nmaz sahiplerine herhangi bir tazminat ödenmeden
sonra ta şı
kaldırılması, A İHM'ce, yukar ıda "Üç Kural Yöntemi" başlıklı
bölümde özetini verdi ğimiz Sporrong ve Lönnroth/ İsveç davasmda ayrmtılı bir biçimde tart ışılmıştır.
Uyuşmazlığm do ğduğu tarihlerde, İ sveç'te yürürlükte
bulunan yasaya göre imar plan ının uygulanmasım sa ğlamayı
amaçlayan kamula ştırma izinleri, ilgili belediyenin iste ği ile
Bakanlık'ça verilmektedir. İzinlerin kald ırılması konusunda
ise, kamulaştırma izinlerinin yetkili kamu birimlerince geri
nı düzeltmelerini
alınması dış mda, mülk sahiplerine ko şulları
sağlayacak herhangi bir yöntem belirlenmemi ş tir. Mahkeme,
Stockholm Belediyesi'ne kmula ştırma izinlerinin ilk kez be ş
ve on yıl için verildi ğini, sonraki y ıllarda gerçekleş en uzatmalarla, ba şvuruculardan birincisi için 23 y ıl, ikincisi için 8
yıl yürürlükte kald ığım saptamıştır. Ba ş vurucular bütün bu
dönem boyunca, ta şınmazlarının geleceği konusunda belirnı , karşılaştıkları çösizlik içinde b ırakıldıkları gibi, sorunlar ı
na sahip olamam ışzümsüzlükleri, yetkililere sunma olana ğı
lardır.
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Mahkeme, Stockholm Belediyesi'nin imar planlar ını UYgulamak amac ıyla taşınmaz ları kamulaştırma olanağı varken, bu yola gitmeyerek, kamula ştı rma izinlerinin yürürlükte
kaldığı çok uzun bir dönemde, mülk sahiplerinin ko şullarını
uygun araliklarla yeniden de ğerlendirmemesini önemli bir
eksiklik olarak nitelemiş tir. Kamulaştırma izinlerinin dayanağını oluşturan imar planları ve taşınmazların kullanım amacmın bir kaç kez de ğiştirildiği koşullarda böyle bir ara ştırma,
başvurucuların ç ıkarları yönünden özellikle gerekli bulunuyordu. Yapılaş ma yasağının çok uzun bir dönem boyunca
sürdürülmesi, yakınmacıları
n zararlarının daha da artmasına neden olmu ştur. Ba şvurucuların mülkiyet hakların
ı tam
olarak kullanmalarınm engellenmesi nedeniyle Mahkeme,
yasakların mülk sahipleri üzerinde yaratt ığı olumsuz sonuçları gözeterek, hukukun üstünlü ğü ile yönetilen bir devlette
olmaması gereken bu durumu, 1 numaral ı Ek Protokol'le ba ğdaş maz bulmuş tur. (Sporrong ve Lönnroth/ İsveç 1982)
İ sveç'te, sonraki y ıllarda da kamu organları ile taşınmaz
sahipleri aras ı
ndaki bu tür uyu şmazlıklar, oldukça s ıklıkla
yinelenn-ıiş tir. Belediye, imar plan
ı çalışması yapacağı bir bölgede, Hükümetten kamula ştırma izni almıştır. Yürürlükteki
İ sveç yasasına göre, "hükümet tasarrufu" niteliğindeki bu tür
işlemlere karşı yargı yolu kapalı bulunmaktadır. Yakmmacı,
mülkiyet hakk ı
na dayalı yararları ile bağlantı kurarak, AİHM
önünde, mahkemeye gitme hakk ı
nı
n çiğnendiğini ileri sürmüş tür. Mahkeme, ba ş vurucunun istemleri do ğrultusunda
Sözleş me'nin 6. maddesinin ihlal edildi ğini kararlaştırmıştır.
Bu karardan sonra İsveç, Hükümet Tasarrufları Yasası'nı AİHM
kararı doğrultusunda de ğiş tirerek bu ve benzer konulardaki
yönetsel kararlara karşı Yüksek İ dare Mahkemesi'nde dava
açılabileceğini benimsemi şıjr.82 (Boden/ İsveç, 1987)
Sporrong ve Lönnroth davası ile Boden davas ı
nda tartışılan konularm birbirini tamamlayan gerekçelerle birlikte değerlendirildiği bir baş ka olay da, Allan Jacobsson'un A İHM'ne
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yaptığı başvurudur. Bu üç karar, imar planlarınm getirdiği zo- MALVARLI Ğ I
runlu kısıtlamalarla birlikte kamulaştırma izinlerinin hukuksal KULLANIMININ
niteliğinin Avrupa ölçeğinde açıklik kazanmasmı sağlamıştır. SINIRLANDIRI{MASI
Son başvurunun konusu, imar planmdaki eksikler nedeniyle
kent içersindeki arsas ı
nda 13 yıldan beri yapılaşmaya gidemeyen taşı
nmaz sahibinin yaku ımaları lır. Yapılaşmanm önündeki
engel, yürürlükteki imar plan ının henüz "ayrıntılandırılmasının"
tamamlanmamış bulunmasıdır. Yapılaşma yasağı, İl İdare Kurulu kararıyla konulmuştur. Başvurucunun yakındığı koşullar,
taşmmazı satın aldığı sırada da vardı. imar planının "ayrıntılandırılması" deyimi, üst ölçekli planla uyümlu alt ölçekteki
uygulama imar planının ve yapılaşma koşullarının saptanması
olarak tanımlanabilir. AİHM bu olayla ilgili kararı
nda, kamu
yararı
na dönük olarak getirilen smırlamaların izlenen amaç ve
kullanılan yöntemlerle orantıh olduğunu ve mülkiyet hakkı
nın
özünü ortadan kaldırmadığı
nı belirtti. Devletlerin, toplumun
genel yararı ile bireylerin hakları
nı dengelerken geniş bir takdir
yetkisine sahip oldu ğu vurgulanan gerekçede, kent planlamasını kolaylaştırmayı amaçlayan yapılaşma yasağmın meşru bir
amaca yöneldiği belirtilerek, mülkiyet hakkının ihlal edilmediği
kararlaştırıldı. Başvurucunun geçici nitelikteki kısıtlamaları
bilerek taşmmazı satın alması da, Mahkeme' nin red gerekçeleri
arasmdaydı. Ancak ayni dava içinde bu tür uyuşmazlıklarda
son kararın Hükümet'e bırakılarak yargı yolunun kapatılması,
Boden kararında olduğ
u gibi, Sözleşme'nin 6/1. maddesine
aykırı bulunmuştur. (Allan Jacobsson/ İsveç 1989 )83
Sözleşme'nin yorumuna göre yasayla öngörülen müdahale, kamu yararüıı amaçlamalıdır. Önlemler kamu yararı
na
ğunu
yönelik olmak koşuluyla, devletler, gerekenin ne oldu
tanımlamakta, tam bir özgürlü ğe sahiptirler. Kentsel düzenleme alan
ındaki Allan Jacobsson kararmda olduğ
u gibi, getirilen
kısıtlamalarm yerindeliği konusundaki Mahkeme'nin denetim
yetkisi son derece s ınırlıdır.M
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MALVARLI ĞI
İrlanda da, çerçeve imar planında sanayi bölgesi içinde
KULLANIMININ görülen bir ta şınmaz, daha sonra ye şil alana dönü ş türülSINIRLANDIRI[JAASI mü ştür. Bu işleme karşı açılan davada, yerel mahkeme iptal
kararı vermiştir. Taşınmaz alim satımı ile uğraşan bir şirket,
yargı kararmdan sonra tekrar sanayi bölgesi olaca ğı umuduyla
büyük paralar ödeyerek arsay ı satın almıştır. Ancak Yüksek
Mahkeme, hukuka ayk ırı olması ve yetki tecavüzü bulunmas ı
nedenleriyle, sanayi bölgesi imar planı taslağını tümüyle iptal
etmiştir.
AİHM bu olayda, 1 Numaralı Prötokol'ün 1. maddesinin
"belli bir uygulaman ın gerçekle şebileceği yönündeki me şru bir beklentiyi koruma altına alabileceği..." görüşünde olmuştur. Başvurucunun sanayi geli ştirme çerçeve planmdaki izne dayanarak
1978 yılında satı
n aldığı taşmmazla ilgili planı
n, 1982 yılı
nda
Yüksek Mahkeme'ce iptali, mülkiyet hakk ınm ihlali olarak
değerlendirilmiştir. (Pine Valley Developments Ltd/ İrlanda,
1991)85
Mahkeme, henüz edinilmi ş bir hak düzeyine gelmemekle birlikte, işlemin kuruluşundaki sağlam gerekçelerden
yola çıkarak imar plan
ı ile saptanan kazanımların, hukuksal
anlamda korunması gereken meşru bir beklenti oldu ğunu
benimsemiştir.
Avusturya'nın bir bölgesinde, 1975 y ılında, tarımsal
alanları
n geliştirilmesi amacıyla İl Tarım Müdürlü ğü'nce arazi
planlama çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar 67 ailenin topraklarmı kapsamaktadır. Başvurucular da, planlama işlemleri
nedeniyle, evvelce kullanmakta olduklar ı topraklarmın geçici
olarak değiştirilmesini kabul etmek durumunda b ırakılmışlardır. Başvuruculara geçici olarak verilen yeni tar ım alanları,
evlerine daha yakm olan bir bölgede bulunmaktad ır. Bir süre
sonra Belediye Meclisi imar plan
ı değişikliği ile başvurucuların
eski tarı
m alanlarını imar sınırı içine alarak, inşaat yapılabilir
duruma getirmiştir. Böylece tarladan arsaya dönü şen topraklarda önemli değer art
ışları oluşmuştur.
Carss, s. 13-14.
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Başvurucular, bu olgulara dayanarak, İl Tarım Müdürlüğü'nden, eski topraklar ının geri verilmesini ya da geçici takas
nedeniyle kendilerine b ırakılan arazinin arttırılmasını istemişlerdir. Henüz kesin planın çıkarılmaması nedeniyle istemleri
reddedilmiştir. Ulusal ölçekte açtıkları davalar da, 1985 yılında
istemlerinin reddedilmesiyle sonuçlanm ış tır. Taşınmazları
kapsayan imar planı ise, 1986 yılmda kesinleşmiştir. Planın kesinleşmesinden sonra başvuruculara topraklarının bir bölümü
geri verilmiştir. El konulan tarlalar için, herhangi bir tazminat
ödenmemiştir. Başvurucular, Belediye Meclisi'nce onaylanan
imar plan
ına itiraz etmişlerdir. Taşmmazlarınm bir bölümünü
de, ulusal mahkemede açtıkları davalarla bağlantılı olarak, 1990
yılı
nda geri alnıışlardır.
n uyAİHM, ulusal düzeydeki işlemlerin ve açılan davaları
gun süreleri aşması nedeniyle, Sözleşme'nin 6/1. maddesinin
ihlal edildiğini kararlaştırmıştır. Müll<iyet hakk ı kapsamındaki
değerlendirmesinde ise, öncelikle, ba şvurucuları
n da katıl
ımlarıyla gerçekleşen geçici uygulamaların malvarlığından yoksun
bırakma olmayıp, yürütülmekte olan planlama kapsamında
malvarlığı
nı
n kullanımının smırlandırılması olduğunu belirtmiştir. Mülkiyet hakk ını ilgilendiren bir konuda kamu yarar ı
ile kişisel haklar arasında adaletli bir dengenin korunmas ı
gerektiği üzerinde duran Mahkeme, " .... hukuka dayanan bir
önlemin kendi amacı ile orantısız olmadığı sürece, bireyin hakları nı n
geçici olarak olumsuz yönde etkilenmesinin haklı görülehileceği"

belirtilmiştir.
nmaz sahibinMahkeme, ayn
ı işlem kapsamındaki 67 taşı
den davacılarm dışmdakilerin bir itirazlarının olmamasını,
n
yöredeki durumla daha yak ın ilişki içindeki ulusal organları
konuyu iyi bilmeleri nedeniyle planlama işlemlerini kamu
yararına uygun olarak yürüttükleri" görü şüne varmı5tır.86
(Weisinger/ Avusturya, 1991)
Bu kararın da ortaya koydu ğu gibi Mahkeme, ulusal
birimlerin değerlendirmelerine çok fazla kar ışmamaktadır.
86
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MALVARLI Ğ I
KULLANIMININ
SINIRL4NDIRILMASI

Adil yargılanma koşulları
na ve silahların eşitliği ilkesine açık
aykırılık saptanmad ığı sürece, geçici el koymanın sürekli yoksunluğa dönüştüğü, adil karşılık ödenmediği durumlarda bile,
malvarlığı hakları yönünden ulusal yargılama sonunda ulaşilan
çözümlerin, Sözleşme'yi ihlal etmediğine karar vermemektedir.
Oysa Weisinger karar ı, geçici nitelikte görünmesine kar şın,
tarımsal planlama sonucunda önemli bir bölümünün ba şvurucuya geri dönmeyeceği daha başlangıçta bilinen taşınmazlara,
karşılıksız el konulmasıyla ilgilidir. AİHM'nin başvuruyu 6/1.
madde bağlamında karara bağladığı sırada bile, yerel i şlemlerin tümü sonuçlanıp kesinleşmiş değildir. Tarımsal üretim
yapan bir ailenin üretkenlik yaşmm neredeyse yar ısı
ndan fazla
süren bir dönemde malvarli ğmdan yoksun kılmmasının, yazılı
belgelerdeki açıklamalarla yetinilerek geçici bir i şlem sayılmasmı paylaşmak, oldukça güçtür. Uygulama kapsamındaki 67
ailenin yürütülen işlemlere karşı çıkmazlarken, Mahkeme'nin,
yalnız başvurucuların bu olaydan yakınmalarını, onların
haksızlıklarmm ölçütü veya işlemin doğruluğunun kanıtı gibi
değerlendirmesi de, kanımızca, havada kalmış bir gerekçedir.
Mahkeme'nin, yargılamanın uygun sürede sonuçlanmamas ı
nedeniyle kararlaştırdığı tazminatın ise, başvurucuların yitiklerini karşılamaya yeterli gelmeyeceği açıktır.
Tarımsal toprakları
n el değiştirmesi, İsveç'te de Tarım
Kurulu'nun onayı ile kesinleşebiliyordu. Bu onayı
n almamaması durumunda, taşmmazlarm yasa gereği olarak en geç iki
yıl içinde, Tarı
m Kurulu'na satılması öngörülüyordu. Böyle bir
olayda Tarım Kurulu, haciz yoluyla sat
ılan taşınmazı
n planlama kapsamına almmasmı gerekçe göstererek, yeni maliklere
onay vermemiştir. Başvurucularm Bakanlık'a yaptıkları itiraz
da reddedilince, ta şınmaz, Tarı
m Kurulu'na devredilmi ştir.
Ancak Kurul, başvuruculara, onları
n ödedikleri satış bedelinin
çok altmda kalan bir ödeme yapm ıştır. Bu olayda tartışılan
konu, başvurucuların ödedikleri yüksek alım bedeli ile, zorunlu
bırakıldıkları sat
ış nedeniyle kendilerine eksik ödenen bedel
arası
ndaki farklardan ileri gelen parasal yitikleridir.

Mahkeme, tartışılan olayı
n, tarımsal toprakları
n verimliliğini artırmak amacıyla kamu yararı
na dönük yasal bir i şlem
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olduğunu benimsemiştir. Başvurucularm da hacizli taşınmazı MALVARL İĞ I
alırlarken, sözleşmelerinin onaylanmaması durumunda iki KULLANIMININ
yıl içinde zorunlu satış yükümlülüğü altında bulunduklarmı SINIRLANDIRILMASI
bildikleri belirtilmiştir. Mahkeme, devletin takdir alanı içinde
kalan iç hukuktaki tarım topraklarının kazanım yöntemleri ve
zorunlu satış uygulaması konularmda, çok sınırlı bir denetim
yetkisi olduğunu, başvurucuların da, yakmdıkları uygulamanın ulusal hukuka aykırılığı doğrultusunda inandırıcı gerekçelef sunamadığmı vurgulamıştır. Mahkeme, parasal açıdan
orantısız ve aşırı bir yük altına girdiklerini kanıtlayamayan
başvurucularm malvarlığı haklarma ilişkin istemlerini reddetmekle birlikte, yönetsel işlemlere karşı dava açılamaması
nın çiğnendiğini bir kez daha
nedeniyle, adil yargilanma hakkı
kararlaştırmıştir. (Hakansson ve Sturesson/ İ sveç, 1990)87
Yine tsveç' ten kaynaklanan bir uygulama nedeniyle, kent
imar planında yapılan değişiklik gerekçe gösterilerek yap ı ruhsatı verilmeyen kişinin arsasmı bölme isteminin de reddedilmeu
si üzerine AİHM'ye yaptığı başvuru, önceki örneklerde oldu ğ
gibi, malvarlığı hakları yönünden "yetkisizlik" gerekçesiyle
incelenmemiş, ancak yönetsel işlemlere karşı yargı yolunun
kapatılması adil yargılanma ilkelerine aykırı bulunmuştur.
(Mats Jacobsson/ İsveç, 1990)
nda,
Mahkeme, 1976 yılmdaki Hanyside/ İngiltere kararı
maivarlığma yönelik yakmma konusu i şlemin, ulusal yasaya
göre " ... hukuka uygunluğunun itiraz konusu olmayan bir yar gılamadan sonra yapıldığının saptanmas ı", ayrıca "el koyman ın
amacının, yetkili ulusal organların takdir yetkilerini kullan ırlarken
kamu yararına dönük bulunduğunu gözetmeleri nedeniyle..,

Sözleşme'yle uyumlu buluyordu. 1986 y ılında sonuçlanan
Agosi/ İngiltere kararmda da, yargılama sürecini de içeren
"İngiliz sisteminde, ba şvurucu şirketin davranışına uygun bir özen
gösterilmediğinin veya başvurucu şirkete görü şünü savunmak için
yeterli olanakların sağlamadığının kanıtlanamadığı..." koşullarda,

yasalar doğrultusunda malvarlığma el konulması, Sözleşme'ye
uygun bulunuyordu. Her iki kararm da ortak yanı, ba5vuru87

Yıldırım, Kadir, a. g. y., s. 67.
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MALVARLI Ğ I culara, İngiliz hukuk yapılanması nda,
KULLANIMININ naklarmm en geniş biçimde tanınması

adil yargılanma olaoluyordu. Oysa İsveç
SINIRL4NDIRILMASI
uygulamalarından sunulan kentsel ve tarımsal planlamalarda,
kamusal ruhsatlar ve iş letme izinlerinde, ilk ve son karalar,
yönetsel organların elinde bulunmaktadır. Bu kararlara karşı
yargı yolu kapalıdır. İngiltere işlemlerinde malvarlığıyla ilgili müdahalelerde hukuksallığm kaynağını adil yargılanma
güvencelerine dayand ıran Mahkeme'nin, İsveç'te yönetsel
organların ulusal ölçekte yargılanma konusu yapılamayan
iş lemlerini denetlemekten kaç ı
narak bu alanın yetkisi dışı
nda
kaldığını belirtmesi, kanımızca önemli bir eksiklikti. Üstelik
adil yargilama güvencelerine aykırı olduğunu kararlaştırdığı
ulusal düzeyde denetlenmeyen yönetsel uygulamalar ın uzun
yıllar sürdürülmesine göz yumulmas ı, Sözleşme'nin bölgesel
hukuk birliğine yönelen amaçlarıyla da bağdaşmıyordu. izleyen yıllarda, İ sveç devleti de, Mahkeme'de, sonraki kararlarda
gözlendiği gibi, bu yanlışlarmı düzeltmişlerdir.
Kentsel planlamanın uygulanması
na temel oluşturmak
amacıyla başvurucu şirketin sahibi oldu ğu taşınmaz, 1967
yılmda Belediye Meclisi taraf ı
ndan verilen ve 1974 yılında
Valilik'çe onaylanan bir kararla ye şil alana ayrılmıştı. Ayrıca kamulaştırma yapılacağı gerekçesiyle, kesin yap ılaşma
yasağı konulmuştu. Kararları izleyen beş yıl içinde herhangi
bir uygulama yap ılmamıştı. ilgili yasa uyarınca 1979 yılına
kadar kamulaştırma yap ılmaması nedeniyle inşaat yasağın
ın
kendiliğinden kalkması, bu tarihten itibaren Belediye Meclisi
tarafı
ndan taş mmazm geleceği ile ilgili yeni bir karar verilmesi
beklenirken, 1977 y ılı
ndaki yasaya göre inş aat yasağının yeniden sürdürülmesi kararla ştırıldı. Ayrıca hazırlık çalışmaları
uzun yıllar öncesinden beri sürdürülmekte olan uygulama imar
planının 1995 yılında tamamlanması
na karar verildi.
AİHM bu olayda uygulama imar plan ının 1995 yılı
nda
tamamlanmas ına karar verilmesine kar şı
n, ayrı
ntılı planın
ancak 1999'da kabul edilmesini ve ba şvurucunun ta şmmazı
na
kamulaştırma amacıyla yeni bir inşaat yasağı getirilmesini, 1
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Numaralı Ek Protokol' ün 1. maddesine ayk ırı bulmuştur. (Elia
S. R. L./ İtalya, 2001)88
Geniş ve çok çeşitli iş levleri bulunan alanlarm planlanmasmda izlenen yöntemleri ve olu şan sorunları sergileyen bir
başka örnek, yine İtalya'dan gelmiştir. Ba şvurucunun Roma
yakmlarmdaki Tolfa Belediyesi'ninsırurları içinde kalan 68.87
hektarlık arazisi, ağaçlik, tarla, otlak ve üretime elveri şli olmayan tarım dışı alanlardan olu şmaktadır. Bu arazinin gelişime
açılması için başvurucunun yaptığı plan önerisi ve altyapı için
gerekli harcamalarm payla ştırılmasmı amaçlayan bir anlaşma
tasarısı , 9 Temmuz 1966 tarihinde Tolfa Belediyesi tarafmdan
oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Roma Ticaret Odası'nın, Tarım, Orman ve Ekonomi Daimi
Komitesi, 18 Kasım 1967de bu taşmmazm yalnızca 16 hektarlık
na izin vermiş tir. Kamu İşleri
bölümünün gelişime açılması
nı
na bir itirazı olmadığı
Bakanlığı hazırlanan anla şma tasarısı
s
1968'de
15 Mart 1968'de ilgili belediyeye bildirmi ştir. 10 Mayı
nca, başvurucunun ta şmmazının geri
imzalanan anlaş ma uyarı
ığı'nın ve Kent Planlama
kalan ormanlık bölümü, Orman Bakanl
Yasası'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan smırlamalarma,
na iliş kin hükümlere
n korunması
doğal ve tarihi mekanları
uygunluk bakımından da, Kamu İşleri Bakanlığı'nın. onayma
bağlıdır. Başvurucu ayrıca yasaların veya kamu yararınm
gerektirdiği gerekçelerle anlaşmada değişiklik yapılması durumunda, bu de ğişikliklerle de ba ğlıdır.
Başvurucu anla şmanm yap ılmasmdan, sonra arazinin
ıslahı amacıyla, yol yapm ıı, içme suyunun sa ğlanması, elektrik
üretimi, telefon hatlarının çekilmesi, kanalizasyon gibi altyap ı
hizmetlerine başlamıştı r. Arazinin 202 parselinden 130 tanesi
nda üçü
satılmış ve yetkili organlar, 1968 ile 1976 y ılları arası
başvurucuya ait olmak üzere 61 inş aat ruhsatı vermişlerdir.
Tolfa Belediyesi 28 Haziran 1969'da arazi kullanım planını
açıklam
ıştır. Bu plan, başvurucunun taşmmazının bir bölümünda bırakmıştır. Ba şvurucu 23 Eylül
nü yapılaş ma alanı dışı
88

http://aihm.anadolu.edu.tr/aihm
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MALVARLI ĞI 1974'te ilgili makamlara ba şvurarak, arazi kullanım planına
KULLANIMININ ekli haritanın, 1968 tarihli anla şmada oldu
ğu gibi taşmmazın
SINIRL4NDIRI[MASI

tümünü kapsayacak biçimde de ğiştirilmesini istemiştir. Bu
istem, 18 Temmuz 1975'te reddedilmi ştir.

Başvurucu, hukuka aykırı bir işlem olarak nitelediği 1969
yılı
ndaki kullan
ım planıyla söz konusu taşmmaz üzerinde
inşaat hakkı
nda haksız yere yoksun bırakıldığı için çeşitli davalar açmış tazminat talep etmiştir. Başvurucu ayrıca, buradaki
parselleri satma olana ğı
ndan yoksun kaldığı için, bir karşılık
ödenmeden uygulanan işlem •• 'fiili kiirnulaştırma' olduğunu
belirtmiş , bu nedenle de tazminat hakk ının doğduğ
unu ileri
sürmüştür.
Yargı tay, 29 Ocak 1981'de ba şvurucunun istemlerinin,
hukuk mahkemelerinin görevine girmedi ğine karar vermiştir.
Başvurucunun yeniden açtığı ve 13 Mayıs 1986 günlü Yargıtay
kararı ile sonuçlanan davada, yönetsel birimlerin planlama
ve inşaat izinleri ile ilgili i şlemlerinin, taş mmaz sahiplerinin
'haklarını' değil, yalnızca 'meşru menfaatlerini' etkilediği, dolayısıyla bu konudaki yönetsel i şlemlerin 'fiili kamula ştırma'
olmadığı ve tazminat hakkı doğmadığı belirtilmiştir. Yargıtay'a
göre kullanım planı nda getirilen toptan yap ılaşma yasa ğı,
Şehir Planlama Yasası'nın 7. ve 40. maddelerine göre sınırlı
bir uygulamadır.
Başvurucu AİHK'ya yaptığı 10 Kasım 1986 günlü ba şvuruda, arsaları üzerine konulan yapilaş ma yasağı ve uğradığı
zararlara kar şılık tazminat alamamas ı nedeniyle, mülkiyet
hakkıyla birlikte uygun sürede yarg ılanma hakkını n ihlal
edildiğini ileri sürmüştür.
Hükümet, ulusal yargı yerlerinin başvurucunun taşmmazı
üzerinde yapılaşma hakkı bulunmadığını saptadıkları için,
mülkiyet hakkına müdahale olmadığını ileri sürmüş se de, olayda baş vurucu ile kamu organları arası
nda gerçekleştirilen bir
anlaş ma bulunmaktadır. Anlaş ma, kamu organlannın planlama
alanındaki yetkilerini k ısı tlamamakla birlikte, arazi kullanım
planının kabul edilmesi, ba şvurucunun malvarlığı hakları
nı
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barışçıl bir biçimde kullanmasını kısıtlamıştı r. Gündemdeki MALVARLI Ğ I
uyuşmazhk, birinci fıkranm ikinci cümlesindeki mülkiyetten KULLANIMININ
S İ NIRLANDIR İ IJ'AAS İ
yoksun bırakma veya ikinci paragraftaki mülkiyetin kontrolü
ile ilgili olmayıp, birinci fıkrasmın birinci cümlesine girmektedir. Olayda mülkiyet hakkına müdahale bulunduğundan, söz
konusu müdahalenin 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesini
ihlal edip etmediğine karar verilebilmesi için, genel yararm
gerekleri ile bireyin temel haklarının korunmasının gereklerİ
arasmda adil dengenin bulunup bulunmad ığının saptanması
gerekmektedir. Ba şvurucu arazi kullanım plamndaki de ğişiklikten sonra, yerleşimi sürdürmek için gerekli n ıhsatları almak
üzere giriş imde bulunmamıştır. Başvurucunun arsalarma mutlak bir yap ılaşma yasağı konulmadığı gibi, kendisine tazminat
ödenmesini gerektiren yasal kamula ştırma da uygulanmanM şnırlı olması,
tır. Arazi kullanım planının belirli bir süreyle sı
ndaki dentoplumun yararlar ı ile başvurucunun yararları arası
genin başvurucu aleyhine bozulmamas ı nedeniyle, olayda, 1
Numaral
ı Protokol'ün 1. maddesine göre malvarli ğı haklarının
ihlal edilmediği, kararlaştırılmıştır. Uygun sürede yargılanma
hakkı bakımından davanm karma şıklığı nedeniyle, sekiz yıllık
yargılamanın, uygun süreleri aşmadığma karar verilmiştir.89
(Katte Klı tsche De La Grange-İ talya, 1994)
Mahkeme, bu olayda da, (Sporrong ve Lönnroth/ İsveç
1982) davasmda saptadığı ilkelerle çelişmeyen bir de ğerlendirme yapmıştır. Başvurucunun işlemler sürecinde elde etti ği
olanaklara yeterince sahip ç ıkmaması, kapalı bir biçimde de
n gerekçesinde yer alm ıştır.
olsa, kendi kusuru olarak kararı
nmaz üzerinde ticaret
Başvurucularm sahip oldukları taşı
ı üzerine imar plaimde
bulunmalar
merkezi yapmak için giriş
nının değiştirilerek arsalarırıın yeş il alana dönüştürülmesinin,
yapı ruhsatı verilme isteminin reddedilerek kamula ştırma iş lemlerine giri şilmesinin, Mahkeme'ce, 1 Numaralı Protokol'ün
1. maddesini ihlal etti ğine karar verildi. Ba şvurucununbu konuda ulusal yargı yerlerinde açtığı dava sonucunda, kamula şnın
na iliş kin mahkeme kararı
na olmadığı
tırmanın kamu yararı
89

Doğru, Osman, !HAM Kararlar Rehberi, s. 466.
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MALVARLİĞ I uygularımamasmın da, Sözleşmenin 6/1. maddesini ihlal etti ği
KULLANIMININ kararlaştırıldı. (Pıalopaulos ve Diğerleri! Yunanistan, 2001) 90
SINIR LAN DIRILMAS t

Imar planlarmdaki de ğişiklikler, planın önceki durumuna
göre taşınmaz sahiplerinin uygulayabilecekleri yap ılaşma olanaklarmı geriletmekte, bazı durumlarda yararsız kilabilmeknmaz sahiplerinin
tedir. Böylesi de ğişiklikler karşısmda taşı
önceki konumları, " meşru beklenti" kavramı içinde görülebilir
mi? Mahkeme, kurulu bulunduğu Strasbourg kentini ilgilendiren bir olayda bu konuyu tartışt
ı.

Başvurucu şirketler, Basle-Mulhouse uluslararası hava
alam yakmmdaki, bir bölümü d'Activité Concerte-"ZAC"
endüstriyel kalkınma bölgesinde kalan, diğer kısımları Blotzheim Belediyesi sınırları içinde yer alan ve yap ılması planlanan
endüstriyel bir taşınnıazla iişkilidirler. Basle-Mulhouse Havaalanı Yönetim Kurulu da aynı arazilerin kullanımını zorunlu
kılan bir geliştirme planı yapm
ıştır. Vali, sözü edilen kalkınma
planının kamu yararma uygunluğunu onaylamıştır.
Başvurucularm aday oldukları endüstriyel mülkleri yapmalarını engelleyici etkisi olan bu kararlarm, Strasbourg İdare
Mahkemesi tarafmdan, havaalanı yürütme kurulunca önerilen
uzatmanın, havaalanının yapımına ilişkin 1949 yılmdaki Fransız-İsviçre Sözleşmesi'nde saptanan sı
nırları aştığı gerekçesiyle
iptaline karar verilmiştir. Fransa ve İsviçre hükümetleri daha
sonra, 1996 yılinda konuyu tekrar görüşmüşler ve anlaşmada
değişikliğe giderek uzatma önerisini, yeni bir pist yap ılması
biçiminde benimsemişlerdir. Bu anlaşma Mayıs 1996'da yayımlanan bir kararname ile kabul edilmiştir. Başvurucular
1949 Sözleşmesi'nde yapılan bir değişikliğin ancak yasayla
geçerli kılmabileceğini ileri sürerek, kararnamenin iptali için
Dan
ıştay'a dava açmışlardır. Dan
ıştay, başvuruyu 1998 yılı
m aymda verdiği bir kararla reddetmiştir.
kası
Mahkeme'ye göre "Danzştay'daki hukuksal süreç 'gerçek ve
ciddi' bir tartışma doğurmaktadır. Danıştay, öncelikle başvurucuların ileri sürdükleri savlardan birisini esastan incelemiş, ikinci olarak
http://ailim.anadolu.edu.tr/aihm
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diğer savları konusunda bir karar vermeyi gerekli görmedi ği halde, MA1VARLII
bunları temelsiz de bulmamıştı r. Bu saptamalara göre yarg ılamanın KULLANIMININ
SINIRLANDIRIIJAASI
sonuçları başvurucuları n finansal durumları ile ekonomik aktivitelerini etkileyebilecek niteliktedir. Ancak davan ın konusu ekonomik
bir nitelik taşı mamakta ve maddi haklara müdahale edildi ği iddiasına
da dayanmamaktadır. Ne anlaş ma ve ne de itiraz olunan kararname,
başvurucuları n ekonomik etkinliklerine gönderme yapmad ığı gibi,
durumları üzerinde de 'doğ rudan bir hukuksal etki' do ğurmamaktadır. Başvurucuları n açtıkları dava yalnı zca kararnamenin iptalini
ama çlamış ve tartış ma, kararnamenin yasal olup olmadığı konusuna
soyut olarak özgülenmi ştir. Ba şvurucuların 'medeni hakları ' konusunda bir tartış ma bulunmadığı ndan, olayda Sözle şme'nin 611.
maddesi uygulanmam ıştır. Ayrıca 14 madde ile bağlantılı olarak
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin bağlamında ba şvuru kabul
edilemez, bulunmu5tur." 9' (S. A. R. L. Du Parc D'act ıvıtes De

Blotzheı m Et La S. C. I./Fransa, 2003)
Bu olayda da ba şvurucuların, ki ş isel hak beklentileri ile
ulusal ölçekteki davanın konusu hakkmda uygun ba ğlantıları
kuramadıkları gözlenmektedir. Davacıların Danıştay'da açtıkları davadan beklentileri anla şılabilmektedir. Ancak Mahkeme
bu bağlantıyı yeterli görmemiş, ulusal mahkemede aç ılan dava
ile, Sözleş me'nin 6/1. maddesindeki "medeni hak" kavramı
arasında yeterli ilginin kurulamad ığını saptamıştır. Bu koşullarda "mağdur" konumunu bile elde edemeyen ba şvurucularm
istemleri kabul edilmez bulunmu ştur.
Planlama i şlemleri gibi, planlamanın gerektirdiği yatıışmalara
rımlarm giderlerinin nasıl karşilanacağı sorunu, tart
msal
parsellerin
birleştiı
neden olabilmektedir. Fransa'da tar
rilmesi programı bağlamında su boruları, çiftçilerin istekleri
doğrultusunda dö şenmiştir. Bu i şin giderleri, ba şvurucuların
da aralarında bulundu ğu birleştirme plan ından etkilenen
parsel sahiplerinden, emlak vergisi biçiminde kar şılanmıştır.
Başvurucular, asimda söz konusu i şlem kendi taşınmazları
üzerinde gerçekle şmediğinden, bu vergileri ödemekle yükümSertkaya, Kaya, çevirismden, İzmir Barosu Dergisi, Sayı 68/4, İzmir
2003.
39
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MALVARLIĞ I lü sayılmalarma itiraz etmişlerdir. Bunun üzerine
KULLANIMININ vergilerin ödenmesinden sorumlu olmayacaklarma
SINI RLANDIRI [MASI

tartışmalı
karar verilmiştir. Sulama hizmetleri işlerinin giderlerini kar şılamak
için yapılan yeni bir öneride, birleştirme planından yararlanan
her arsa sahibinin ödeme yapması öngörülmüştür. Sulama
kanallarmın döşenmesi işlemine ilişkin ödeme koşulları, ilgili
kişilerin itirazlarma olanak tanmd ıktan sonra kesin olarak
benimsenmiştir. Baş vurucular, bu vergilerden sorumlu olmayacaklarmm açıklanması için tekrar çaba göstermi şler, fakat
kısmen başarısız olmuşlardır.

Danıştay, özellikle kanalların, birleştirme planının içindeki
tüm arazilerde homojen bir biçimde uygulanan genel arazi
geliştirme programının bir parçası olan birleş tirme planın
gereği olarak döşendiğinden, bu nedenle yap ılan işin giderlerinin, birleştirme planından etkilenen tüm parsel sahiplerini,
her parselin alanıyla orantılı olarak ilgilendirdiğine karar
vermiştir. Böylece başvurucular, Danıştay'dan olumlu sonuç
alamamışlardır. Başvurucular, bütün taşı
nmaz sahiplerini bir
çeşit vergi ödemek zorunda bırakan, mal varkklarma müdahale
oluşturan sulama kanalı döşeme işinin, yararlarmı gözettiğinin
ortaya konamadığıru ileri sürerek, A İHM'ye başvurmuşlardır. Mahkeme, söz konusu çalışmanın bu plandan etkilenen
taşmmazların gelişmesi için genel bir program olduğunu ve
sı
nırları içindeki taşmmazların bir bütün olarak gelişimine
katkıda bulunacağı
nı saptamıştır. Başvurucularm malvarlığı
hakları
na yapılan bu müdahale, hukuka uygunluk ko şulunu
karşılamaktadır. Birleştirme planından etkilenen taşınmazlara, genel olarak geliştirme projesi olarak adlandı
r ılan sulama
kanallarının döşenmesinin amacı, 1 Numaralı Protokol'ün, 1.
maddesi anlamında kamu yararı
na yöneliktir. Söz konusu çalışma, birleştirme plan
ı ile güdülen amaç ile orantılıdır ve keyfi
değildir. Özetlenen nedenlerle ba şvuru 1 Numaralı Protokol'ün
1. Maddesi bağlamında kabul edilemez bulunmu5tur. 92 (G. L.
ve S. L-Fransa, 2003)
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Üzerine depo binas ı yaptığı arazinin bir parselinin mül- MALVARLI Ğ I
KULLANIMININ
kiyetini elde etmi ş oian başvurucu, binayı ruhsatsız yapmak- SINIRLANDIRILMASI
la suçlanmıştır. Başvurucu, 1988 y ılı Temmuz ay ında Ceza
Mahkemesi'nde yarg ılandığı bu suçtan aklanm ıştır. Polis'in
girişimiyle başlatılan yargılamanın ikinci aşaması, başvurucunun 1989 yılı Haziran ayında mahkümiyeti ve depo binas ının
yıkımı kararıyla sonuçlanmıştır. Ba ş vurucu, Ceza Temyiz
Mahkemesi'nce aklanmas ını onaylanan aynı olgular nedeniynı
le, ikinci kez yargılandığı gerekçesiyle, mahkümiyet kararı
temyiz etmiştir. Yargı tay, Haziran 1989 tarihli ikinci karar ı
mahkumiyet yönünden bozulmu ş tur. Ancak, mahkeme, binaı değiştirmemiş tir. Mahkeme, kararmdaki
nın yıkılması kararın
farklı değerlendirmeyi, de ğişikliğin yapıldığı sırada yürürlükte
olan yasaya göre, "eğer mahkeme binan ın yasaya aykırı olarak yapıldığı inancına varırsa, kiş i, üzerine atılı suçlamadan beraat etse bile"

yıkım emri yenilebilir, kuralına dayandirmıştır. Ba şvurucunun
anayasal itiraz ı da reddedilmiştir.
AİHM'ne göre, "Ulusal mahkemelerin kararlar ı, başvurucunun arazinin yasal sahibi olma konumunu herhangi bir biçimde
ters yönde etkilemiş değildir. Üstelik Mahkeme, y ıkım emrinin zorla
uygulanması için atılan adı mlardan bilgilendirilmemi ş tir. Mahkeme,
defacto bir kamula ştırma kararı da vermemiştir. Yıkım emri, in şaata
iliş kin yasaklarla ilgili genel kurallarla uyum sağlamak amacını taşımaktadı r. Ulusal ölçekte yap ılan iş lem, 'mülkiyetin kullan ımı 'nın
denetimi olmaktadı r. Bununla birlikte Mahkeme, kabul edilebilirliğe
ilişkin kararında; y ıkım emrinin Sözle ş menin 7. maddesi anlam ında
bir "ceza" olmadığını ve yasa koyucunun, medeni konularda varolan yasalara göre ortaya ç ıkan hakları düzenlemek için geçmi şe
etkili yeni kuralları n kabul edilmesini engellemedi ğ ini belirtmiştir.
Üstelik baş vurucu aleyhinde yürütülen yarg ılaman ı n sonucunu
etkilemeyi amaçlayan değiş iklikler hiçbir biçimde önerilmemi ştir. Bu
nedenlerle, yak ınılan önlem, n ıülkiyetin denetimi anlam ında zorunlu
bulunan yasallık koşulunu kar şılamıştı r. Önlem ayrıca, yapılaşma
yönetmelikleri yle uyumu sağ layan ve çevreyi koruyan me şru amacını
da sürdürmü ştür. Önlemin hakl ılığının yanı sı ra, tümüyle yasadı şı bir yapının yıkı m kararı uygulanarak nesnel ko şulların önceki
ı gerekeni
haline dönüştürülmesi sa ğlanmıştı r. Yetkililer, yapmalar
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MALVARLI Ğ I yapmışlar ve yasan ı n gereklerini savsaklamamışlardı r. Bu nedenle,
KULLANIMININ yıkı ma ilişkin önlenı
, sürdürülen amaç ile orant ısız değildir. Kaldı
SINIRL4NDIRIIJjAASI

ki, başvurucunun ceza yarg ılamasını n başlangıcında aklanması, bu
sonucu değiştirmemiş tir. Aksi bir durumu sürdürmek, ulusal yetkilileri, mülkiyeti üçüncü ki şilere devredilen yasadışı yapılara her zaman
müsanıaha göstermeye zorlamakla e şdeğer bulunabilir. Aç ıklanan
gerekçelerle Mahkeme, ba şvurucunun karşı yargılanması sırasında
değiş tirilen yasaya göre depo binas ının yıkılması na karar verilmesi
nedeniyle, 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edilmediğini
kararla ştırmıştır." (Saliba/ Malta 2005)

Aİ HM, bu kararinda da imar plan ına aykırı yapılaşmalarda olduğu gibi, ruhsats ız yapıları
n da, kamu güvenli ğinin
ve yasaları n egemenliğ inin bir gereği olarak y ıkılmasını
Sözleşme'ye uygun bulmu ş tur. Sözleşme'nin 7. maddesine
göre, ceza koyan yasalar ı
n geriye yürütülemeyeceği ilkesine
sığman ba şvurucuya karşı , ceza yargılamasmdaki de ğişikliğin
yıkım kararını etkilemediğini belirten Mahkeme, özellikle, imar
hukukuna aykırı yapıları
n, bu olguları bilmeyen ki şilerce ahnıp
satılmasmı özendirmemek aç ısmdan, yıkım kararlarmın yerine
getirilmesinin Sözle şme açı smdan bir sorun olu şturmadığını
vurgulamıştır.
bb. Doğa ve Kültür Varl ıklarını n Korunması

Mahkemenin geleneksel tutumu an ımsanırsa, bir alanı
n
doğal yada tarihi sit kapsamına al ı
nması
nı değerlendirmekte çok fazla istekli olmayacağın
ı söyleyebiliriz. Bu konular
Avrupa Konseyi örgütlenmesinin temelindeki "...insanlığın
ve Avrupa uluslar ını n ortak kültür mirası ..." ile yakmdan ilgili
olmakla birlikte, uygulamalar, ulusal organlar ı
n takdir yetkisi içinde bulunmaktadır. Mahkeme, yetkili ulusal birimlerin,
korunması gerekli kültür ve doğal varlı
klar olarak nitelediği
taşı
nır ve taş mmaz mallarla ilgili i ş lemlerin yerindelik denetimine girmeyecektir. Ancak böyle bir kararm almmasmda
izlenen yöntemler açısmdan, Sözle ş me'nin öngördüğü adil
Tortop, Nilgün, çevirisi.
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yargılanma güvencelerinin uygulan ıp uygulanmadığuıın MALV4RLİİ
KULLAN
Nİ N
M
İ
araştırılması, Mahkeme'nin yetkisi içinde bulunmaktad ır. Ör- S İ NIRLAND İ R İİJMS İ
neğin Isveç'te, ulusal park alanında bulunan ta şınmazlarma
bir bina ve iki park yapmak isteyen ba şvurucularm giri şimi,
yürürlükteki imar plan ına uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilmiş tir. Yönetsel organ niteli ğ indeki üst birim olan imar
Kurulu'na yaptıkları itiraz da, planda ayr ıcalıklı yapılaşmaya
olanak tanmmamas ı nedeniyle reddedilmi ştir. Ba şkaca bir iç
hukuk yolunun bulunmamas ı nedeniyle ba şvurucular do ğrudan AİHK'na gitmi şlerdir.
Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, kan ımızca yanl ış
bir ön de ğerlendirme yapmış ve baş vurucunun 1 Numaralı Protokol'la ilgili yakmmalar ı konusunda kabul edilmezlik kararı vermiştir. A İHM de, kabul edilmemesi nedeniyle,
yöntem kuralları açısmdan, malvarl ığı k ısıtlamalarıyla ilgili
yakınmaları inceleyememiş tir. Mahkeme'nin denetimi, adil
nırlı kalmıştır. Ancak ulusal
yargılanma güvenceleriyle s ı
hukukta, milli parklarda da özelli ği olan bazı yapılaşmalara
n imar Kurulu'nun bu konuda verolanak tan ınmasma kar şı
diği kararlara kar şı yargıya baş vurma yolunun kapatılması,
r ı bulunmuş tur. (Skarby/
Sözleş me'nin 6/1. maddesine ayk ı
İsveç, 1990) 94
r çiftliği işleten ba şvurucu, bir
ndan beri bir sığı
1968 y ılı
ıda
doğa koruma vakfı ile birlikte kulland ıkları taşmmazm alt
birinin payda şı bulunmaktadır. Bakanlık 1982 yılında başvurucunun da sahibi oldu ğu alanın içinde kalan bir bölgeyi do ğal
ı ilan etmiş tir. Bu karara göre çiftlik eskiden oldu ğu
sit alan
gibi iş letilmeye devam edebilecek, ancak baz ı etkinlikler için
yönetsel organlardan izin al ınması gerekecektir.
Baş vurucu sit karar ına kar şı Bakanlı k'a itiraz ederek,
n uygulanmasının ta şmmazmı i şlenemeyen bir duruma
kararı
düşüreceğini ileri sürmüştür. Ba şvurucunun itiraz ı 1985 yılında
görüşülmüş ve reddedilmiştir. Başvurucu bir kez daha itiraz
etmiş ancak olumlu bir sonuç alamamıştır.
Yıldınm, Kadir, a. g. y., s. 66.
143

Avrupa insan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

MALVARLI Ğ I
Baş vurucu, Komisyon ve
KULLANIMININ kararına karşı bir yargı
yerine
SINIRLANDIRILMASI

Mahkeme önünde, do ğal sit
başvurma olanağıııın bulunmactığından yak ınmıştır. Mahkeme öncelikle, ba şvurücunun
malvarlığını kullanma hakkı üzerindeki k ısıtlamalardan kaynaklanan bir uyu şmazlık bulunduğunu ve yerleş ik kararları
na
göre 'kişisel' nitelikte bir hak olu ş turan mülkiyet hakkı konusundaki baş vurunun çözümünde 6. maddenin uygulanabileceğini belirtmiş tir. Hollanda hukukunda, ta şmmazı doğal sit alanı
ilan eden işleme karşı bireylerin yönetsel ba ş vuru yapmanı
n
ötesinde yargı yerinde dava açma olana ğı bulunmamaktadır.
Adil yarg ılanma güvencelerinin olmay ışı nedeniyle yönetsel
iş lemlerin tam bir hukuksallı k denetiminden geçirilebilmeleri
için, hukuk mahkemelerine ba ş vurma yolunu açan yeni bir
içtihat olu şmuş tur. Mahkeme'nin daha önce vermi ş olduğu
Benthem karar ı
ndan sonra, devlete kar şı yapılan başvuruları
n
Sözleş me'nin 6. maddesinin kapsam ına girmesi durumunda,
itirazlarm hukuk mahkemelerince incelenmesi yöntemi benimsendiğinden, iç hukuk yolları tüketilmeden yap ılan başvurunun Sözle ş me'nin 6/1. maddesini ihlal etmedi ğine karar
verilmi5tir.95 (Oerlemans-Hollanda, 1991)

Avrupa ülkelerinin önemli bir bölümünde, yak ı
n zamanlara kadar çe şitli türlerdeki yönetsel i şlemlere karşı yargı yolunun
kapalı olduğu gözlenmektedir. Ku ş kusuz bu gibi durumlar,
adil yargilanma olanaklar ı açısı
ndan çok önemli sak ı
ncalar
içermektedir. Baz ı devletlerde de, "mahkeme" adını taşıyan
birimler, yürütmeye kar şı bağımsızlıklarının bulunmaması,
kararlarının bağlayıcı olmaması gibi nedenlerle, A İHM'nce
yargı yeri sayılmamıştır. Oerlemans karar ı
nı
n kanımızca en
önemli yanı , Belçika hukuk mahkemelerinin, kendilerini,
yönetsel iş lemleri de denetlemeye yetkili k ı lan bir içtihat değişikliğini geliş tirmesidir. Böylece Belçika hukuk mahkemeleri,
olağan yollardan yasa de ğiş imini beklemeksizin, hukuk üretimi
yoluyla yönetsel uygulamalar ı da yarg
ı denetimi kapsamı
na
almışlardır.

Doğru, Osman, !HAM Kararlar Rehberi, s. 241.
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nı ilgilendiren düzenleyici i şAİHM, malvarlığı hakları
lemler konusunda her ülkenin kendine göre belirledi ği genel
iletiş im araç ve yöntemleriyle toplumu bilgilendirmelerini
yeterli görmektedir. Bireylerin, yasalara ve yarg ı yerlerine
ulaşınılarmı engellemedikçe, ulusal ölçekte izlenen yöntemler,
Strasbourg organlarmda önemli sorunlar yaratmamaktad ır.
Kiş ilerin kendileriyle ilgili konularda ise, hak sahiplerinin yasal
nı kullanabilmeleri için, do ğrudan bilgilendirilmeolanakları
leri gerekli görülmektedir. Ancak kamu yöneticileri ço ğu kez,
kolaylarma geldiği, ayrmtılarla u ğraş mak istemedikleri için,
kişiye özgü iş lemleri de, tek tek bildirmek yerine, genel duyurularla iletmeyi yeterli görmektedirler. Örne ğin Türkiye'de imar
uygulamaları içindeki parselasyon planlar ı, belli taşınmazlarm
sit kapsamına al ınmaları, dar ölçekli imar pl anları gibi bireysel
hakları doğrudan ilgilendiren uygulamaya dönük işlemler,
bireysel haklara yeterince önem verilmedi ği için, hak sahiplerine tebliğ edilmek yerine genel duyürularla yetinilmektedir.
nda ö ğrenemedikleri bu tür i şlemler nedeniyle
Kişiler, zamanı
çok büyük zararlara u ğrayabilmektedirler.
Fransa'da geçen ve Türkiye'deki Do ğ al Sit kararlarmı
anımsatan bir olay nedeniyle Dan ıştay' ın süre yönünden davayı reddeden kararı, Aİ HM' nin bu konuda görü ş geliştirmesine
neden olmuştur. Ba şvurucunun ta şınmazmın da içinde bulunu bir alan, Çevre Bakanh ğı tarafmdan "Doğal Güzellik Alan ı"
duğ
ilan edilmiş tir. Çevre Bakanliğı, işlemlerin ba şladığını ve bir
itirazı olacaksa, ilgili yerlere ba şvurmaları gerektiğini birer yazı
nmaz sahiplerine bildirmi ştir. Tahsis iş lemi 4 Temmuz
ile taşı
1983 gÜnlü Bakanhk Kararnamesi ile yürürlü ğ e konulmuştur.
Kararnamenin bir bölümü, 12 Temmuz 1983 günlü Resmi
nlanmıştır. Kararnamenin bir örne ği de, Çevre
Gazete'de yay ı
Bölge Müdürlüğü eliyle, baş vurucuya Paris'teki evinde tebli ğ
edilmiştir. Ba şvurucu tebliğ tarihinden itibaren süresi içinde
n
Dan
ıştay'da dava açmış tır. Ancak Resmi Gazete'deki yay ı
tarihine göre 60 günlük süreyi geçirmi ş ti. Bu nedenle davası,
yasal süre içinde aç ılmadığı görüş üyle reddedilmiştir.
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MALVARLI ĞI
KULLANIMININ
SI NI RL4NDIRILMASI

AİHM bu olayı özetle şöyle değerlendirdi:
"İç hukuka göre bu tür düzenleyici i şlemlerin ulusal düzeyde
yayınlanacağına iliş kin 13 Haziran 1969 günlü Kararname, dava
açmak isteyenler için yeterli güvenceleri sağlamaktadır. Ancak bireylerin kamu yararı için koruma alanları hakkındaki çok karma şık
ve kapsamlı hukuk kurallarının tümünü, bu işlemlere karşı pozitif
hukukun öngördü ğü baş vuru yöntem ve sürelerini doğ ru olarak Öğrenebilmeleri büyük güçlükler ta şı maktadır. Doğal Güzellik Alan ı 'na
ayrılması kesinleşen yerlerle ilgili Bakanlı k Kararnamesi, aralarında
başvurucunun da bulunduğ u 8 taşı nmaz sahibini kapsamaktadır.
İşlemlerin başladığı taşı nmaz sahiplerine yaz ılı olarak bildirildiğine
göre, onları n, olunılu ya da olunı suz itirazların ın sonuçlarının da
kendilerine tebliğ edileceği inancıyla, artık aylarca veya yıllarca Resmi
Gazete'yi izlemek zorunda kalmad ıkları inancına kapılmaları doğaldır.
Kaldı ki, kamu organları ile başvurucular aras ında da/m basit bir
işleyiş gerçekle ştirilerek özellikle mülkiyet haklar ını ilgilendiren bir
konuda doğ rudan bilgilendirilmeleri sağlanıp, zamanında davaların ı
açmalarına olanak tan ınabilirdi. Olayda, ba şvurucunun pratik ve
etkili bir biçimde Dan ıştay'a başvurma olanağı ortadan kaldırıldığından, Sözle şme'nin 6. maddesi çiğnenmi5tir. 1196 (De Geoufttre

De Pradelle/ Fransa, 1992)
Bu karar, yalnız doğal sit alanı kararlarınm değil, malvarlığı haklarıııı ilgilendiren kamusal k ısıtlama ve de ğişimlerin,
gerekçede açıklanan özel koş ullar nedeniyle hak sahiplerine
doğrudan bildirilmesini öngörmektedir. İlk bildirimin yazı ile
yapılmış olması, Mahkeme'nin böyle bir gerekçe geli ştirmesiııe
neden olmuş tur. Kararda da aç ıkça vurgulandığı gibi, "özellikle
malvarlığı hakların ı ilgilendiren konularda", bireylerin yargı yerlerine ulaş ma olanaklarının kolaylaştırılarak aç ık tutulması,
devletlerin görevi olmaktad ır. Bununla birlikte, Mahkeme'nin
her olayda De Pradelle kararmda aç ıkladığı gerekçeler do ğrultusunda karar vereceğine kesin gözüyle bak ılmamalıdır.
Mahkeme, mülkiyet hakkmı sınırlandı ran uygulamaları
değerlendirirken, kar şılı
klı çıkarlarm dengelenmesiniöngörmektedir. Fransa'da "Onaylanm ış Yerel Avcı lar Dernekleri",
Doğru, Osman, !HAM Kararlar Rehberi, s. 325.
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yasa ile belirlenen, doğanın ve av varlığmın akılcı kullanımını MALVARLII
na yönelik KULLANIMININ
amaçlayan kurulu şlardır Bu amaçlarm kamu yarar ı
SINIRLANDIRILMASI
olduğu konusunda bir ku şku bulunmamaktadı r. Ancak etkinliklerinisürdürürlerken, yürürlükteki yasa, küçük boyutlardaki
toprak sahiplerinin ta şınmazlarını birleştirerek, tüm avc ılarm
buralarda serbestçe avlanmalarına olanak tan ımaktadır. Yasa,
taşınmaz sahiplerinin kendilerinin de üye olduklar ı birlikler
ı daha başka
oluşturmalarmı ve bu alanlarda avlanma haklar ın
avcılarla paylaşmalarmı zorunlu kılmaktadır. Böylece küçük
çiftçiler, istemlerinin ara ştırılması na gerek duyulmadan,
topraklarını, avcılarm yararlanmalarma açmış olrnaktadırlar.
Taşınmazları içinde av yap ılması, toprak sahiplerinin bir bönmaz
lümünün inançlarıyla da ba ğdaşmamaktadır. Yasa, taşı
ının,
avcılar
n
daki
mülkiyet
haklar
m
alanları
sahiplerinin tarı
ndan sürekli ve tekrar tekrar ihlal edilmesini öngörmektarafı
tedir. Hayvan hakları savunucuları ve avlanma kar şıtları olan
başvurucular, kendi topraklar ının genel bir avlak durumuna
na ölçüsüz bir el atma oldugetirilmesinin, malvarl ığı hakları
ğunu ileri sürdüler. Mahkeme'ye göre amaç bilinçli avc ılık yoın
luyla hayvan türlerinin korunması da olsa, mülkiyet hakkın
sonucunu
getirğnenmesi
böylesine ölçüsüz ve denetimsiz çi
meyecek daha dengeli çözümler üretilmesi gerekirdi. Örne ğin
ı birleştirerek gönüllü birlikler
ayn
ı görüşteki kiş iler, toprakların
ın kullanı m biçimleri
oluşturabilirlerdi. Malvarl ığı hakların
nın herhangi bir kar şıl ık
nda bulunan avlanma olanaklar ı
arası
gözetilmeden üçüncü ki ş ilerin yararlanmalarma sunulmas ı,
Mahkeme'ce, 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesinin ihlali
olarak nitelendirildi.97 (Chassagnou/ Fransa, 1999)
n demokratik ilkelerle ba ğdaşmazlığı bir
Böyle bir yasanı
na ilgi duymayan, hatta kar şı çıkan
yana, avlanma konular ı
hiçbir karşılik almaks ızm s ınırsız bir
şınmazlarmı
kişilerin ta
biçimde avcıların kullanımına açmak zorunda b ırakılmaları,
elbette ki aç ıkça dengesiz bir i şlemdir.
n tescil edilmesi sonucunda biti şik
Fransa'da tarihi yap ıları
taşınmaziara getirilen smırlanıalar da, iç hukukta çözülemeyinCarrs, a. g. y., s. 39.
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MALVARU Ğ I ce, konu,
KULLANIMININ kullanım
SINIRLANDIRILMASI

Aİ HM'ne götürülmü ştür. Başvurucu şirket, tarımsal
için değişik yapıları içeren bir çiftliği serbestçe kullanmaktadır. Özellikle çiftlik kapsamında bulunan ve tarihi anıt
olarak değerlendirilen iki eski yap ı, kültürel mirasın örnekleri
olarak kamu yarar ı açısı
ndan değerli bulunmaları nedeniyle
yetkililer tarafı
ndan kayıt98 altına almmıştır. Ba şvurucu, yıkım
ve yapılaşma izinleri için giri şimde bulunmuş ve tescil edilen
bu taşııımazlarm bulundu ğu alanda başkaca tarımsal işletmeler
inşa etmeyi planlam ıştır. Ba şvurucunun kar şı çıkmadığı iki
karar dışında, verilen tüm izinler ve in şaat ruhsatları yerel
Mahkeme'ce iptal edilmi ştir. İzinlerin bazısı, tescilli binaları
n
çevresinin estetik görünümünü koruma ko şullarıyla yükümlü
kılmmıştır. Yapı envanter iş leminin sonucunda, tescilli iki binanın bulunduğu yöreniri gelişimi smırlandırılmış tm Binaları
n
kayıtlanmasının tarımsal altyapmın gelişmesini engellediğ ini
ileri süren ba şvurucu, tazminat arayışı içine girmiş, ancak başarılı olamamıştır. Yerel Mahkeme, çiftlik binalar ından sadece
iki birimin tecil edildi ğini, bunları
n arazide bulunan toplam
binaları
n %4'ü oranında kaldığını vurgulamıştır. Mahkeme,
başvurucunun, yaln ızca tescillenmi ş iki yapmın varlığını
n
neden oldu ğ
u yitiklerden değil, ancak, arazinin çevresindeki
kısı tlamalardan kaynaklanan ve geli şmeyi olanaksız kılan engelleri yasanın önlememesinden yak ı
ndığma dikkat çekmiştir.
Planlama Yasası, kayıtlanmış bir binanın içinde bulundu ğ
u araziyi korumuş ken, (Fransız Ulusal Mimari Miras Kurumu'nun,
önceki resmi izinlerine bağli kalarak eser niteliği sürdürülen
tescilli bir yapı
nm çevresindeki olas ı yapılaşma yada yıkımı),

"kayı tlanmış bir binan ı n bulunduğu bölgenin geli şimiyle ilgili
kısı tlayıcı irtıfak hakkı, " herhangi bir tazminat ödenmesini

gerektirmemiş tir. Mahkeme, ayrı ca, Fransız Ulusal Mimari
Miras Kurumu'nun önceki plan iznine ba ğlı kalarak, bir depo
binası
nı
n yapımı
n ı onaylayan bir iznin verilmi ş olduğuna
değinmiştir.
98
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Özgün İngilizce metinde "kayı tlama" fiilinin karşılığı olarak "list" fiili
kullanılmaktadı r. Yapılan işlem, kanımca kamulaştırma olmayıp, yararlanma ve kullanma hakkının k ısıtlanmasına yöneliktir. Yani, malik
tapu kaydı anlamda mülkiyet hakk ından yoksun b ırakılmayıp, tasarruf
hakkmda bir sınırlama yap ılmaktadır. (ç. n)
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Mahkeme, uyuşmazlığı, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine göre sorgulamıştı r. Ba şvurucunun, tescilli yap ıların
na
na saygı gösterilmesi hakkı
bulunduğu bölgedeki malvarliğı
tir.
Çevredeki
arazi
üzerinde
kurulan
irtifak
müdahale edilmiş
hakkı, başvurucuyu malvarl ığmdan yoksun k ılmamıştir; fakat
-herhangi bir y ıkım ya da yeni yapılaşma bak ımından önceki
ruhsatm gerekleri gibi- belirli k ısıtlamalarla araziyi kullanmak
durumunda b ırakılmıştır. Bundan dolay ı müdahale, malvarlığmın kullanımını denetleyen bir önlem olu şturmuştur. Yasa
tarafından desteklenen envanter i şleminin amac ı, "nıimari
otantiklikleri ve ender bulunmalar ı göz önüne al ındığında, sanat
tarihiyle ilgili bir kamu yararı içeren" tarihi binaları korumaktır.

itiraz edilen müdahale, bölge içindeki yap ılaşmayı ya da yürütülen diğer çalışmaları düzenleyerek, koruma altına alırıınış
ulusal kültür varlıklarının bulunduğu çevrenin niteliğini koruı koruma
na yöneliktir. Bu, ülkenin kültürel miras ın
ma amacı
kavram
ı içinde yer alan meş ru bir amaçtır. Başvurucunun malna saygı gösterilmesi üzerindeki k ıvarlığın
ı kullanma hakkı
na (per se. değerlendirilmemiş ; özellikle meşru
sıtlama, tek başı
narak; tescili yapilarm
amaç ve takdimn resmi sınırı dikkate alı
ışma,
yıkım yada yap ılaşma
u bölgedeki değişik çal
bulunduğ
uygulamaları için, Fransız Ulusal Mimari Miras Kurumu'nca
n sa ğlanması, doğal olarak başvuruher zaman aranan onay ı
cudan da istenmiştir. Ayrıca, tescilli yapılar bağlamında, yeri
ndan yapılaşma ya da yıkım izinleri
belirlenmiş inşaatlar açısı
nda, yalnı zca iki olumsuz
ı başvurunun dışı
için yapılan alt
yanıt verilmiş ve bunlar da mahkemeler önünde dava konusu
yapılmamıştır. Planlama izni sınırlı olarak sürdürülürken, yakındığı koşullar baş vurucuya özellikle aşırı yük getirmemiştir.
Üstelik işletmeyle ve k ısıtlamalarla ilgili uzla şmayı sağlamak
ndan toplantılar yap ılmış ve yetkililerle değiş ik iletişimde
açısı
bulunulmuş; ancak başvurucu şirket, önerilen hiçbir çözümü
rı bir
kabul etmemiştir. Kısacası , müdahale, ba şvurucuya aşı
yük getirmediği gibi, itiraz edilen önlemler, sürdürülen me şru
kça temelamaçla orantısız değildir. Bu nedenlerle ba şvuru açı
den yoksundur.
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Mahkeme; ba ş vuruyu, bir kez de 1 Numaral ı Protokol'ün
maddesiyle ba ğlantılı olarak 14. madde kapsamında sorgulamıştır. Başvurucu, 31 Aral ık 1913 tarihli Yasa'nın, tazminat
isteme hakkı olan tescilli binalar ı
n sahipleri ile, hak sahibi
olmayan komş u taşınmazlar aras ı
nda adil olmayan bir ayrım
oluşturduğunu ileri sürmü ş tür. Yani iki tür farklı uygulama
söz konusudur. Tescihi yap ıların sahipleri, komş u taşınmazları
n sahipleriyle aynı konumlarda olmam ışlardır. Öncekiler,
mallarının tescil edilmesinden do ğan yükümlülüklere ya da
borçiara maruz b ırakılmış larken, tescil edilmemiş taşınmazları
n sahipleri, yalnızca mülkiyet hakkım smırlayan .irtifak hakkı
kapsamında kalmışlardır. Yürürlükte olan yasaya göre, her iki
durum, ne aynı yükümlülükleri ne de aynı hakları zorunlu
kılmadığmdan, olayda ayırımcilık yapılmamıştır. Ba şvurucu
şirketin e şzamanlı olarak içinde bulunduğ
u her iki koşulda da,
ayrımcılık yasağının çiğnendiğine ili ş kin herhangi bir özel i şlem yada uygulama saptanmad ığından, bu yöndeki ba şvurusu
da haklı bulunmam
ıştır. Ba şvuru aç ı
kça temelden yoksundur.99
(Scea Ferme De Fresnoy/Fransa, 2005)

MALVARUI
KUftANIMININ 1.
SINIRLANDIRILMASI

Bu olay, korunmas ı gerekli kültür varl ıkları konusunda
hemen her ülkede, örne ğin Türkiye'de de kar şılaşılabilen,
pek çok sorunun çözümünde izlenecek yöntemler aç ısı
ndan
Mahkeme'nin yakla şımını ortaya koymaktadı r. Yasan
ın, "mimari otantiklikleri ve ender bulunmalar ı göz önüne al ındığında,

tarihi binaları korumaya yönelik amacı, Mahkeme'ce de sanat
tarihiyle ilgili kamu yarar ına yönelik bulunmu ş tur. Tescilli
yapılara, içinde bulunduklar ı parsellere ve yak ı
n çevresine
getirilen k ısıtlamaları
n ne denli ağı
r olursa olsun, Mahkeme,
bunları
n malvarlığmın sonlandırıldığı anlamına gelmeyeceği
yolundaki geleneksel görü ş ünü korumaktadır. Ulusal hukukta
"kısıtlayıcı irtıfak hakkı" karşılığında bir giderimin öngörülmemi ş
olması da, orantısız bulunmamıştır. Mahkeme, ba şvurucunun,
tarihi binalardan çok, çevrede yap ılaşma sa ğlayamamasından
yakmdığma de ğinerek, uzla ş maz tutumu ile çözümsüzlükte
payı olduğunu özellikle vurgulam ıştır.
Tortop, Nilgün, çevirisi.
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nda bir
İtalya'da başvurucu şirket 1993 yılı Haziran ayı
otel kompleksi yapmak üzere, Belediye'den-arazi satın almıştır. İnşaatm ayrı
ntılı (uygulama. planları 1986 yılında Belediye Mecisi'nce onaylannuştır. Aynı gün başvurucu şirket ve
Belediye bir anlaşma inızalamışlardır. Anlaşmaya göre, yatırımcı şirkete, çevreyi ve görünümü korumaya ili şkin Belediye
yönetmeliklerine uygun olmak koşuluyla, Bölge Meclisi'nin
kararıyla bina kompleksinin yapımına izin verilmiştir. Kısa
nda sunduğu
bir süre sonra Belediye, başvurucunun 1986 yıl ı
ayrmtılandırılmış çizim planlarmı (1991 ve 1993'te değişiklik
yapılmıştır) içeren planlama iznini onaylamıştır. Binanın yanda başlanmıştır. Başvurucu
pımına 1993 yılının haziran ayı
şirket, 1993 yılmda ayrmtılı planlarda yap ılan değişikliklere
uygun olması amacıyla, siteyi birkaç metre kuzeye taşımak
nda Belediye Geçici
zorunda olduğunu bildirmiştir. 1996 yılı
Komitesi, sitenin yerinin ta şmmasmın 1993 tarihli planlama
n geçici olarak
izninin ihlali oldu ğu gerekçesiyle, çalışmaları
durdurulmasma karar vermiştir. Belediye, ayrıca başvurucu
şirketin 3 Nisan1989 tarihli, 20 sayılı Bölgesel Yasanın 16. maddesinin 5. fıkrasma göre, işin değerinin %100'üne e şit olacak
biçimde para cezası ödemesini kararlaştırmıştır. Başvurucu
şirket, bu işlemlere karşı Bölge İdare Mahkemesi'nde dava
açmıştır. Temmuz 1997'de Mahkeme, planlardaki 1993 tarihli
na
değ
i şikliklerin yasal oldu ğuna ve başvurucunun para cezası
ığı itirazının reddine karar vermiştir. Bölge İdare
karşı yapt
Mahkemesi'nin kararı, sitenin taşmmasıyla orijinal projenin
esaslı değişikliğe uğratıldığı düşüncesiyle Consiglio di Stato
tarafmdan onaylanmıştır. Buna göre, bölgesel yetkililerce, bin, görünümün korunmasıyla ilgili kurallara uygun olup
nanı
lması gerekli
olmadığına ilişkin yeni bif değerlendirme yapı
görülmüştür. Bu şu anlama gelmektedir: Değiştirilmiş projenin
n yıkılması
manzara üzerinde etkisi olmamas ı nedeniyle, binanı
gerekmemektedir. Projede yap ılan değişikliğin ilgili bölgesel
na
yetkililere s ınulmasmdaki kurallara aykırılık ise, para cezası
verilmesine engel olamam ıştır.
Mahkeme'ye göre "başvurucunun ödemek zorunda kaldığı
para cezası malvarlığı haklarıyla ilgili olduğundan, yakınma konusu
151
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MAİVARLI Ğİ
olay, ilke sel açıdan, 1 Numaral ı Protokol'ün 1, maddesinin, ilk paragKUU.ANIMININ raJinda korunan hakkına bir müdahale olu ş turmu ştur. Söz konusu
SINIRLANDIRILMASI

kural bu amaçla uygulanm ıştır. Müdahaleıji gerektiren etken, güvence
altındaki gerçekçi ve sağlıklı çevre planlanıasın ın ve manzaranın
korunmasına yönelik olarak sürdürülen n ıeşru amacı nedeniyle,
hukuka uygundur. Süregelen tart ışma nedeniyle, başvurucu şirketin
temel haklarının korunmas ı gereği ve kamu yararının gereksinimleri
arasında adil bir dengenin korunup korunmadığı ara ş tırılmıştır.
Bu bağlamda, sitenin taşınnıası nedeniyle planlama kurallar ının ve
kararın ihlal edilmesi cezalandırılmasa bile, mali yönden caydırıcı
etkisi olan para cezas ı gibi bir yap tırınıın uygulanmas ı sözle şmeci
devletlerin takdir hakkının sınırları içindedir. İlk bakışta başvurucuya
uygulanan yaptırım aşırı gibi görünse de, sitenin ta şınması nedeniyle
orijinal proje esaslı değişikliğe uğratılnııştır. Bununla birlikte in şaat
projesi büyük bir ölçülendirmeye sahiptir ve cayd ırıcılığının gücü,
risk altındaki yara riarla orantılı olmak zorundadır. Sonuçta, binanın
yıkılması için bir karar verilmen ıiştir. İtalyan yetkililer, ba şvurucu
şirketin mülkiyet haklarına saygı gösterilmesi ile kamu yararı arasında
adil bir dengeye ula şmışlardır: Olayda, 1 Numaral ı Protokol 'ün 1.
maddesi çiğnenmediğinden başvuru açıka tenıelden yoksundur."100

(Vahco/ İtalya, 2006)
Yürürlükteki imar plan ı doğrultusunda bina yapmak
amacıyla izin belgesi (yapı ruhsatı) alan başvurucu şirketin
yapı yerleşim planını kendiliğinden değiştirmesi, sağlıklı ve
doğal çevrenin korunmas ıyla birlikte (manzara. görünüm
üzerideki olumsuz etlileri araştırılmak üzere yap ılaşmanın
durdurulmasma neden olmu ştur. Sonuçta, ruhsata aykırı yapıın görünümü bozmadığmın saptanması üzerine yıkım kararı
n
verilmemiş, ancak yüksek bir para cezas ı salırimıştır. Yapı yerleşim planına aykırı yapılaşma, Türkiye'de de ruhsata aykırı
yapılaşma anlamına gelmekte ve ko şulların gerektirdiğinde
yapının yıkılmasına gerekçe gösterilebilmektedir. Bu açıdan,
para cezas ı ile yetinen yöneticilerin oldukça koruyucu bir tutum izledikleri anlaşılmaktadır. AİHM, kişisel haklarla kamu
yararı arası
ndaki adaletli dengenin korundu ğunu saptadığı bu
100
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olayda, yasaların koruması altındaki çevresel de ğerlere aykırı MALVARLI ĞI
nda caydırıcı ölçekteki para cezas ı uygulan- KUtL4NIM İ NIN
girişimler karşısı
SINIR1ANDIRI1JAAS İ
masını, Sözleş me'ye uygun bir işlem olarak benimsemiştir.
1994 yılmda Atina Valisi, belirli bir alanın yeniden ağaçlandırilması gerektiğine karar vermiş tir. Bu bölgedeki ta şmnı ileri süren başvurucular,
mazlardan birisinin sahibi oldukları
Devlet'le uzun süren bir tart ışmanın içinde bulunmaktad ırlar.
Başvurucular, malvarlıkları içinde bulundu ğunu ileri sürdükleri parsel nedeniyle, Valilik karar ına itiraz etnıişlerdir. 1998
yilmda Devlet Konseyi, 1934 tarihli bir Bakanl ık kararma dayanarak, geçerlik kazanm ış Valilik kararının henüz yürürlü ğe
girmemiş olması nedeniyle, baş vurucularm temyiz isteminin
kabul edilemez olduğunu açıklamıştır.
Olay, AtHM'ce, öncelikle 1 Numaral ı Protokol'ün 1.
maddesi kapsamında tartışilmıştır. Mahkeme, tartışmalı arazinin mülkiyet sorununa ili şkin bir karar vermek durumunda
değ ildir. Devlet Konseyi, bu sorunu karara ba ğlamak için
n, başvurucularm Mahkeme
bir niteleme yapmamasma kar şı
önünde dava açabilmek için taraf ehliyetine 10' sahip oldukları
nı; bundan dolayı söz konusu parselin sahipleri gibi dikkate
ndan 1 Numaralı Protokol'ün
alınabileceklerini ya da en az ı
1. maddesine göre, normal olarak korunmu ş bir yararlarmın
bulunduğunu kabul etmiş tir. Arazinin yeniden a ğaçlarıdırılmana gelince, arazinin yap ısıyla ilgili
sının uygun olup olmadığı
r; fakat bu konu da, Mahkeme'nin bir
ıtlar vardı
çelişkili kan
değerlendirme yapmasm ı gerektirmeyen, teknik bir sorundur.
n1943 tarihi Bakanlık kararı temelinde alman Valilik karar ı
talep
ğer
kişilerin
konumu
ve
di
şvurucularm
dan sonra, ba
nı etkileyen böylesi ciddi bir önlem
ettikleri malvarlığı hakları
nda yeni bir
inde,
yetkililer
tarafmdan durum hakk ı
emredildiğ
değerlendirmenin yap ılması gerekirdi. Bununla birlikte, Devlet
nın
Konseyi, ba ş vurucularm isteklerini yalnızca, Valilik karar ı
ştir.
gerekçesiyle
reddetmi
daha önceden onaylanmış olduğu
Herhangi bir idari kararda izlenen yarg ı yolunun böylesine
101

Özgün metinde Latince "locus standi" isim tamlamas ı kullanılmıştır (ç.
n.).
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karmaşık bir durumda bulunmasının, çok sayıdaki kişinin malvarlığı üzerinde aşırı derecede ağı
rlı
k oluşturabilecek olmas ı,
SINIRL4NDIRItMASI 1
Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin kutsad ığı haklara saygı
gösterilmediği anlamındadır. Ayrıca söz konusu idari karar,
özellikle elde edilebilir bir tazminat olana ğmın bulunmadığı
dikkate alındığında, taşınmazı n sahipleri ya da iyi niyetli
malikler için yeterli bir koruma sa ğlamamıştır. Sonuç olarak,
uygun bir denge gerçekle ştirilmemiştir. Açı
klanan nedenlerle
yeniden inceleme olmaksızın, 1943 yılı
ndaki Bakanlık kararı
na
dayanılarak arazinin zorunlu olarak yeniden a ğaçlandırılması,
mal ve müik dokunulmazl ığı
na saygı hakkım ihlal etmiştir.
(Papastavrou ve Diğ erler I. Yunanistan, 2003)102
Mahkeme bu olayda başlıca iki konuyu tartışmıştır. Başvurucularm mülkiyet sorunu, ulusal organlarm olumlu yakla şımları doğrultusunda değerlendirilmiştir. Asıl sorun, 1994 yılında
bölgenin a ğaçlandı
rılması için Valiik'çe alı
nan kararı
n, 1943
yılındaki bir Bakanlık işlemine dayandırılmasıdır. Gerek yönetsel organlar, gerekse yargı yerleri, zaman sanki hiç yürümemiş
gibi, elli yıl önceki nesnel koş ullara göre değerlendirmelerini
yapmışlardır. Mahkeme, yerindelik denetimine girmeksizin,
hukuksal, teknik ve bölgesel aç ılardan güncel de ğerlendirmeler
yapılması
nı Sözleşme güvencelerinin uygulanması açısı
ndan
gerekli görmüştür. Yargılanma düzenindeki karmaşı
k işlemler
de, güvenilmez bulunmu ştur.
MALVARLI Ğ I
KULLANIMININ

b. Kamusal Ruhsatlar ve izinler
Kamusal ruhsatlar genellikle iki yönlü denetim gerektirmektedir. Birinci a şamada, açıl ış ruhsatı için işletmelerin,
etkinlilerini gerçekle ştirecekleri alana uygunlukları belgelenmektedir. İkinci aş ama, uygulama dönemi olmaktad ır. Çalışmaları sı
rası
nda, ruhsat edinme ko şulları
m yitirenlerin veya
ruhsata aykı
r ı davrananlarm izinleri geri al ı
nmaktadır. Her
iki durumda da, iş letmelere, hukuk devletinin gere ği olarak
kendileriyle ilgili i şlemlere karşı yargı yolunun açı
k tutulması
gerekir.
102
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aa. İşletme Ruhsatları
nda başvurucu
ndaki restoran, 1980 y ılı
Le Cardinal adı
şirket tarafından satın alınm ıştır. İşletmenin önceki sahibi
zamanında alınmış, çalıştı rma ve alkollü içki satma ruhsatı
bulunmaktadır. Alkollü içki satmasına karşı n vergilerini ödememesi nedeniyle İl İdare Kurulu, başvurucunun devir yon geçtiği sırada
luyla edindiği ruhsatı iptal edilmiştir. Bu olayı
İsveç'te yönetsel organların ruhsat iptaline ilişkin işlemlerine karşı yargı yolu kapalı bulunmaktadı r. Ekonomik açıdan
önemli zararlara u ğradığmı ileri süren başvurucu, üst birimlere yaptığı itirazlarından da sonuç alamamıştır.
Başvurucu, Aİ HM önünde başlıca iki gerekçeye dayannıışn iptalinin, iş letmenin etkinliklerini sürdürmesini
tır. Ruhsatı
olanaksız duruma düş ürmesi nedeniyle olu şan uyuşmalık,
"medeni hak ve yükü mlülükleriyle" bağlantılı olduğundan, ulusal ölçekte dava açmaktan yoksun b ırakılması, AİHM'ce de
Sözleş me'nin 6/1. maddesine göre mahkemeye ba şvurma
hakkının ihlali olarak nitelenmiştir.
Davanın özü konusunda ise Mahkeme, ba şvurucunun
önemli ekonomik zararlara u ğradığmı kabul etmiştir. Ancak
ruhsat iptalinin, İsveç hukukunun, son a şamada restoranm
na kadar gidebilecek doğ al bir sonucu olduğunu
ılması
kapat
belirtmiştir. İ sveç'in içki tüketimiyle ilgili sosyal politikalar ı
nedeniyle, izlenen me ş ru amaç göz önünde bulundurulduğunda, bu olayda ba şvurucunun ekonomik ç ıkarları ile İsveç
nda orantılılık bulunduğuntoplumunun genel yararlar ı arası
n ihlal edilmediğine karar verilmiştir. 103
nı
dan mülkiyet hakkı
(Tre Traktörer AB/ İ sveç, 1989)104
nın özellikle üzeBu davada öne çıkan orantilık anlayışı
şıt çıkarı dengegerekiyor.
Mahkeme,
iki
kar
rinde durulması
lenmiştir. Baş vurucunun yitirdikleri ile, İsveç toplumunun
kazanımları karşılaştırılmıştır. Ruhsatı iptal edilen başvurucunun, işini ve iş yerini yitirmenin ötesinde hiçbir kazan ımı
103
104

Carss, a. g. y., s. 15.
Doğru, Osman, !HAM Kararlar Rehberi, s. 137.
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bulunmamaktadır. Bu koşullarda, nasıl bir denge öngörüldüğü
sorgulanabiir. Olayda, nedensiz bir ruhsat iptali söz konusu
değildir. Yönetsel işlem, ba şvurucunun kural dışı davranışı
nedeniyle İsveç hukukunun öngördü ğ
ü bir uygulamad ır. Denge, İsveç'te toplumsal bir sorun düzeyinde görülen a şırı içki
tüketimi ile bağlantısı kurularak böyle sa ğlanmaktadır. Ucu
açık yorumlara elveri şli bulunan kararı, kendi boyutlarmda
değerlendir uygun olacaktır.
Hollanda'da petrol ürünleri dağıtınıı, bu işleri üstlenecek
kişi ve kuruluşlara kamu adı
na verilen "Petrol Ürünü Dağı tım
Lisansı" edinilmesi koşuluna bağlanmıştır. Belediye'den sa ğladığı ruhsatla açt
ığı benzin istasyonunu bir süre çalışt
ı ran
başvurucunun işyeri, gerçek anlamda yargı yeri niteliğini
taşımayan İdari Dava Dairesi karar ı
na dayandırılan yönetsel
bir işlemle kapatılmıştır. Ruhsatı iptal olunup işyeri kapatılan
başvurucu, sonuçta iflas etmiştir. ilgili devletin henüz hiçbir
hakkı
n doğmadığmı, bu nedenle geçerli bir uyuşmazlık bulunmadığını savunmasma karşı
n, Mahkeme, tesisi kullanmak
üzere başvurucunun Belediye'den aldığı iznin bir medeni hak
oluşturduğunu belirtmiştir. Başvurucunun, Sözle şme'nın 6/1.
maddesi bağlamında adil yargılanma olanağından yoksun
bı
rakıldığı bu olay nedeniyle medeni haklarma hukuk d ışı
sımrlamalar getirildiğine ilişkin yakmmaları, Mahkeme'ce de
kabul edilmiştir. (Benthem/Hollanda, 1985)105
İsveç'te yaşanan bir başka olayda, başvurucunun anne ve
babası, mülkleri olan ta şmmazda taş çıkarmak üzere taşocağı
işletme ruhsatı almışlardır. Anne ve babası
nı
n ölümlerinden
sonra, taşınmazla birlikte ta şocağı ruhsatı da başvurucuya
geçmiştir.
Ancak 1973 yilmda yürürlüğe giren bir yasa on yıl geçtikten sonra, taşocağı işletme ruhsatlarmın idarec'e iptal edilmesine olanak sağlamıştır. Başvurucular 1980 yılında ocağı
çalıştırıp taş çı
karmaya başlamışlardır. Ayn
ı yıl ocağm yarunda yeni bir iskele yapma istemlerine izin verilirken, on y ıllık
yasal sürenin sonunda ruhsatı
n yenilenebileceği konusunda
105
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herhangi bir güvence verilmemi ş tir. Nitekim yeni yasaya da- M4LVARLII
nda ruhsatmın iptal edileceği ba şvunıculara KULlANIMININ
yanılarak, 1984 y ılı
SINIRL4NDIRIIMASI
bildirilmiş tir. Bu süre daha sonra 1987 y ılı sonuna kadar uzatılmıştır. Uyu şmazlığın özüne iliş kin olarak, ruhsat iptalinin,
mülkiyetin sonland ırılması anlamına gelmeyip kullanımının
denetimi amac ıyla almmış bir önlem oldu ğu benimsenmiş,
bu olayda da ba şvurucularm orantısızlık savları yerinde bulunmamıştır. A İ HM, iç hukukta ruhsat iptali konusundaki
son sözün Hükümete ait olmas ı ve ba şvuruculara yargılama
ı savunma yolunun
yetkisi bulunan bir organ önünde haklar ın
me'nin
6/1. maddesinin ihlal
kapalı tutulması nedeniyle, Sözle ş
106 (Fredin/ İsveç, 1991)
edildiğine karar vermi ştir.
Yine Isveç'te ya şanan bir baş ka olayda, yönetsel birimlerin,
malvarlığı hakları arasına girmiş olan şehirlerarası taşımacılık
yapan firmanın i şletme ruhsatını iptal etmesi, adil yarg ılanma
gereksinimini öne ç ıkarmıştır. Ba şvurucunun ta şımacılık ruhı yol üzerinde çal ışmak üzere, bir ba şka
sat iptal edilirken, ayn
şirkete yetki tanınmıştır. Ulusal hukuka göre ba şvurucunun
yapabileceği tek giriş im, hukuka aykırı bulduğu bu işleme
karşı Ulaştırma Bakanlığı 'na itiraz etmekti. Bu itiraz yap ıldı,
namadı.
ancak olumlu sonuç al ı
AİHM, "bir ruhsatı edinniiş olmanı n, bireyleri ruhsatla ilgili
bazı konularda hak sahibi konumuna ç ıko.rdığını belirtmiştir. Ba şvurucu da, ruhsatla ba ğlantılı olarak bazı haklara sahiptir. Öncelikle,
ruhsat, iptal edilebilme olas ılığı bulunmakla birlikte, içeriğinde
belirtilen ve iç hukuktaki ko şullar uyarınca ba şvurucuya ula ştırma
hizmetini gerçekle ştirnıesi için yetki tan ı yan bir "hak" içermektedir.
Konuyla ilgili yasan ın, ruhsatın hangi koş ullara göre iptal edilebileceğini belirtmeksizin geni ş bir takdir yetkisi tan ıdığı doğrudur. Ancak
genel nitelikte benimsenen hukuksal ve yönetsel ilkeler çerçevesinde
yetkililer, bu bağlamda hiçbir kısı tlama olmayan sınırsı z bir takdir
yetkisine sahip değillerdir. Ba şvurucunun İsveç hukuku uya ıınca
ruhsatı ile iş ine devam edebilme hakk ına sahip olduğ unu ileri sürmesi
uygun ve geçerlidir."07

107

Yıldırı m, Kadir, AİHS Ile Divan Kararlarını n Hukuksal Niteliği, s. 67.
Dutertre, a. g. y.. s. 200.
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bu olayda da, Hükümet ve Bakanl ık kararlarma
yolunun kapalı tutulmasını n, Sözleşme'nin 6.
maddesinde yer alan, mahkemeye ba şvurma hakkma aykırı
düştüğünü kararlaştırdı . Bu karardan sonra İsveç, daha bir
çok davada Mahkeme'ce ele ştirilen yasasmı yenilemiş ve idari
işlemlere karşı yargı yolunu açmıştır. (Pudas/ İsveç, 1987)108
bb. Balı k Avlama Izinleri

Bir alanda ruhsat edinmi ş olmak, hiç kuş ku yok ki, kişilere
o konuyla ilgili sınırsız yetkiler tanımamaktadır. A İHM'nin
balıkçılık konusundaki de ğerlendirmeleri, bir bal ıkçilık ülkesi
olan Finlandiya'dan gelen ba şvurularla çeşitlenniiş tir. Devlet
karasularında avlanma ruhsat bulunan bal ıkçılara, yer, zaman
ve kullanılan av araçları bakımından, balık stoklarının korunması amacıyla çeş itli tarihlerde çıkarı lan kararnamelerle bazı
avlanma yasakları getirilmesi, malvarl ığmın denetlenmesi
kapsam
ında de ğerlendirilmiş ve 1 Numaralı Protokol'ün 1.
maddesini ihlal ettiğine ilişkin baş vuru, Mahkeme'ce kabul
edilmez bulunmu ştur. Buna karşılık, yargı yolunun açık olmaması nedeniyle balıkçilık imtiyaz sözle şmesini kısıtlayan kararnamelere karşı dava açılamaması, başvuruculardan birinin
açtığı davanın da Yüksek İ dare Mahkemesi tarafmdan görevsizlik nedeniyle reddedilmesi, Sözle şme'nin 6/14 maddesinin
ihlali olarak de ğerlendirilmiştir. (Postı ve Rahko/ Finlandiya,
2002)'°9

Finlandiya'dan gelen balıkçılıkla ilgili bir ba şka başvuruda, geleneksel ve tariihsel nedenlerle belli bir bölgede yaln ız
Sami kökenli balikç ılara tanınan avlanma hakkını
n, ayn
ı belde
sı
n ırları içinde yaş ayan daha başka kişilere açılması, mal ve
mülk dokunulmazlığı
na saygı hakkı bağlamında tartışılmıştır.
Birinci ba şvurucu Sami Kültürünü Geli ştirme Derneği' dir. Diğer baş vurucular, Sami kökenli Fin yurtta şlarıdır. Kendilerine
ait arazileri bulunmayan ba şvurucular, bazı Fin belediyelerinde
108
109
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çok eskiden beri geleneksel olarak bal ıkçılık yapma hakkma sa- MALVARLII
hiptirler. Ba şvurucularm hakları anayasal olarak korunmu ş ve KULLANIMININ
SINIRLANDI RILMASI
kendilerine belirli baz ı belediye bölgelerinde, -Devlete ait sularnda Balıkçılık
da- balıkçılı k yapma hakkı tanmmıştır. 1997 yılı
içinde
ve
bu
beldelerin
sınırları
Yasası'nda değişiklik yap ılmış
sürekli ya şayan diğ er insanlara da, kamusal olarak bal ıkçılık
yapma hakları verilmiştir. Ba şvurucular; yasa de ğişikliğinin,
topraksız Sami toplulu ğunun yasal konumunu zay ıflattığından
ve sonucunda malvarl ığı hakları arasmda bulunan bal ıkçılık
karılmasıyla daha
yapma olanaklarının anayasal korumadan ç ı
uzun süre böyle bir güvenceden yararlanamayacaklarmdan
yakmmışlardır.
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine göre kabul edilirlik
nda Hükümet'in savunmalar ı başlica iki konu üzerinde
aşaması
odaklanmıştır.
(i) Hükümet, birinci ba şvurucunun ma ğdurluk sıf atı bulunmadığım ileri sürmüş tür. Birinci ba ş vurucu, kendi çalışma
alan
ı içinde balıkçılıktan sorumlu değildir. Üstelik bu ba şvuk hakları, yalnızca gerçek kişi olan bir
kçılı
ruda tartışılan balı
n
dan
kullanılabilir.
Sami tarafı
(ii) Hükümet, İç hukuk yollarınm tüketilmediğini ileri
na,
nın do ğası
sürmüştür. Ba şvuru konusu yaptıkları hakları
ış olmasına, kamusal niteli ğini
Anayasa tarafından tan ınm
n, başvurucular, tartışma konusu olan desürdürmesine kar şı
ğişiklik ve yak ınmaları için, Devletin etkili bir iç hukuk yolunu
z olduğunu, ulusal bir mahkeme önünde
göstermede başarısı
ileri sürmemişlerdir.
ıda gerçekle şen yasa değiMahkeme'ye göre, 1997 y ıl n
şikliğinin genel amacı, diğ er bölgelerde ya şayanlara avlanma
nı
ı sıra, Sami toplulu ğunun da hakları
hakkı
nı sağlamanın yan
korumaktır. Ba şvurucular, Balıkçılık Yasası'nda yapılan bu
k hakları
nı kullanma olanakkçıl ı
değişikliğin, geleneksel balı
ları üzerindeki olumsuz etkilerini somut bir biçimde gösterena
memişlerdir. Mahkeme, ba şvurucuların mülkiyet hakları
r.
Bu
nedenle
başvuru
u inancma ulaşamamıştı
müdahale olduğ
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açıkça temelden yoksun bulunmuştur. (Johttı Sapmelaccat ve
Diğerleri! Finlandiya, 2005)111
Özetlenen karar, Mahkeme' nin geleneksel de ğerlendirme
ölçütlerinin bir ço ğunu içermektedir. Devletler, kamu varl ığı
olan avlanma olanakları
nı, kendi yurtdaşları arası
nda toplumun sosyal gereksinmelerini de gözeterek uygun kurallara
bağlamayayetkilidirler. Başvurucuları
n, Sözleşme anlamında
kişiselleşmiş bir malvarlıklarmın bulunmadığı da açıktır. Kaldı
ki, Sami topluluğunun avlanma hakları ortadan kaldırılmamıştır. Onların da bu tür toplumsal önlemlere uyum göstermeleri
gerekmektedir.
Köydeki bir ta şmmazm tapuda kayıtlı ahibi olan başvurucular, taşuımazı çevreleyen bazı adalarda ve denizde, kendileri için sürekli bir intifa hakk ını
nı istemişlerdir.
n kurulması
Başvurucularm ailesi, 18. yüzyıla değin yıllık olarak ödedikleri
harçlar karşılığında adaları
n kullanma hakkım alm
ış bulunuyorlardı . Sonraki dönemlerde de, adalardan yararlanmalar ı
nedeniyle, devlete, harçiar ın yerini alan varlı k vergilerini
ödemişlerdir. Başvurucular, Orman görevlilerinin d ışı
nda ve
bir üçüncü yana balıkçılı k olanağı sağlanan 1984 yilma kadar,
adalarm ve suyun kullanım ı konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmamışlardı . Bölge Mahkemesi, açılan ilk davada,
başvurucuları
n intifa hakkının, mal sahipliği kavram
ı içinde
geliştiğine karar vermiş tir. Ancak, bu olumlu karar, sonradan
iptal edilmiştir. Baş vurucular, ikinci bir dava daha açm ışlardır.
Dava Temyiz Mahkemesi'nin, ba şvurucularm zorunlu olarak
ödedikleri vergi kar şılığında, yalın bir anlatımla adalarda
kiracı olarak bulundukları, adaları
n mülkiyetinin ise, devlete
ait olduğu yolundaki kesinleş en bir kararla sonuçlanm ışt-ır.
Başvurucuları
n, Temyiz için izin verilmesi istemleri, Yüksek
Mahkeme'ce reddedilmiştir. Başvurucular, 1998 yılında, orman
yetkililerinden, dava konusu ta şı
nmazı boşaltmalarmı isteyen
bir mektup almışlardır. Hükümet bu mektupla ba şvurucuları
n
kira sözleşmesinin sona erdiğini bildiklerini ileri sürmektedir.
Başvurucularm savlarma göre, Mahkeme'ye ba şvurdukları
'° Tortop, Nilgün, çevirisi.
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zaman, nizalı taşınmaz için varlık vergisi ödemeyi sürdürmekteydiler.
Hükümet, bu olayda da, önceki ba şvuruda oldu ğu gibi
yöntemsel itirazlarda bulunmu ş tur. Ancak Mahkeme tutarl ı
bulmadığı bu savunmaları reddederek, uyu şmazlığm özünü
1 Numaralı Protokol'ün, 1. maddesi ba ğlamında a şağıdaki
gerekçelerle de ğ erlendirmiş tir:
"Mahkeme'ce, Yarg ıtay' ın, ba şvurucular ın söz konusu
mülkiyetten sa ğladıkları yararlarınm, kiranm bir biçimi olduğuna ve sürekli intifa hakkı ya da mal sahipli ği olmadığına ili şkin sonuç bulgulamasmdan ayr ılmak için herhangi bir gerekçe
n
bulunmamaktad ır. Bundan dolay ı başvurucular, bu kuralı
ikinci tümcesi anlamında "mülkiyet hakk ı ndan yoksun b ırakılmış"

nca
değ illerdir. Yine de, ba şvurucuların kira sözle şmesi uyar ı
belgelenmiş yararı, 1984 yılında üçüncü bir ki şiye bal ıkçılık
yapma hakk ı tanınıncaya de ğin bozulmamıştır. Mahkemenin
görevi, bu maddenin birinci tümcesi anlam ında, "mal ve mülk
dokunulmazl ığ ma saygı hakkı"yla uyumlu bir müdahalenin olup
nmaz hukukunun
olmadığmı araştırmaktı r. Mahkeme, ta şı
ilkelerini destekleyen amaç nedeniyle, müdahalenin hakl ı
olduğuna ili ş kin Hükümet savlar ım kabul etmi ş tir. Ancak,
başvurucunun kira sözle ş mesinin sona erdirilmesinde izlenen
yöntem ba ğlamında adil bir denge olu şturulmamıştır. Başvunda kira sözle ş mesinin sona erdi ğini bildikleri
rucular, 1998 y ılı
nı isteyen bir mektup alm ışlardır. 300
taşmmazm, bo ş altılması
n sona erdirilmesi
yılı aşkın bir süredir kullan ılan bir hakkı
anlam
ına gelen bu mektup, kabul edilebilir bulunmam ıştır.
Başvurucular do ğal olarak, kira sözle ş mesinin bitim tarihinden,
ndan sona erdirme uyar ısmdan önce bilgilendirilmeyi
en azı
ummuşlardır. Üstelik devlet, kira sözle şmesinin kurals ız bir
yöntemle sona erdirilmesinden dolay ı baş vurucularm zararnda, baş vurucular ın
larmı tazmin etmemi ştir. Bu ko şullar altı
tescil edilmiş yararlarının sona erdirilmesine ili şkin işlemler,
na saygı hakkıyla uyumsuz olarak
mal ve mülk dokunulmazl ığı
ılan,
yürütülmüş tür. Mahkeme, 300 y ılı aşkın süredir kullan
k
nedeızlı
tescil edilmi ş yararm sona erdirilmesindeki kurals
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niyle, Sözleşme'nirı ihlal edildiğine karar vermiş tir. (Bruncrona/Finlandiya, 2004)"
Mahkeme'nin bu olaya yakla şımı da ulusal organlar ın,
değerlendirmeleri do ğrultusunda olmu ştur. Başvurucuları
n
üç yüz yıldı r kiracı konumunda bulunduklar ı av alanları
ndan
uzaklaştırılma yöntemleri ile, yükümlülüklerini yerine getiren
kiracı lara zararları
nı karşılamak amac ı yla devletçe giderim
ödenmemesi, malvarl ığı dokunulmazl ığı na saygı hakkına
aykırı bulunmuştur.

cc. Marka Tescili
Markaları
n ve patent haklarının malvarlıkları kapsamında
değerlendirildiğine değinnıiş t-ik. Markalar ve patent haklar ı
karşısında kamu organlar ının görevi, izin ve ruhsat verme
biçimindeki kurucu bir i şlem olmamakta, kazan ılmış hakları
belgeleme, ba şkalarının saldırıları
ndan koruma ve güven altında bulundurma yönünde geli ş mektedir. Böylece devletler, hak
sahiplerine karşı, Sözleşme ba ğlamında objektif yükümlülük
altı
na girmektedirler. Bu süreç içersinde yargm ın konumu da,
öncelikli hakların sahiplerini saptay ı p, haksız sataşmaları önlemek olmaktadır. Ünlü bir firmanın adını kullanarak, üretti ği
biranı
n markası
nı da elde etmek isteyen şirketin girişimleri,
AİHM'de de ğerlendirildi. Ba ş vurucu, Portekiz'de 'Budweiser'
markası ile bira üretip, ürünlerini birçok ülkede pazarlayan
Amerikan kökenli bir ticari şirkethr. 1981 y ılında INPI (Portekiz
Ulusal Endüstriel Mülk Ensitüsü )'ne ba şvurarak, 'Budweiser'
adının ticari marka olarak kendi üzerine tescil edilmesini
istemiş tir. Ancak daha önce 'Budejovicl<y Budvar' adı
ndaki bir
Çek firmasının, 'Budweiser Bira' ünvanımn ticari marka olarak
tescili için yaptığı başvurunun bulundu ğu saptanmıştır. INPI,
baş vurucunun, Çekoslavak şirketinin talebini geçersiz k ılan
bir yargı kararın
ı getirmesinden sonra, marka tescil istemini,
1995 yılı
nda yerine getirmiş tir. Ancak Çek Ş irketi, Portekiz
ile Çekoslavakya aras ı
nda 1986 yılında kar şılıklılik temelinde
Tortop, Nilgün, çevirisi.
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bağıtlanan bir Antlaş ma'ya dayanarak, karar ın kaldırılması MALVARLI Ğ I
istemiyle, Lisbon Mahkemesi'ne ba şvurmuştur. Üst mahkeme, KU LLANIMI NIN
SINRLANDIRILMASI
1987 de onanarak yasalla şan Antlaşma'nm ticari markalarm ı
ilk kez tescil ettirenlerin haklar ını öncelikli olarak korudu ğu
gerekçesiyle, 'Budweiser' markasının baş vurucu firma adına
tescil edilmesine ilişkin iş lemin geçersizliğine karar vermiştir.
Başvurucunun Yüksek Mahkeme'ye yaptığı itiraz da reddedilmiştir.
AİHM, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin edinilmi ş
hakları koruduğunu belirtmekle birlikte, bu davada öncelikle
çözümü gereken konunun, ba şvurucunun hakk ı olduğunu ileri
sürdüğü ticari markayı, yasalara göre ne zaman kesin olarak
edindiğinin sorgulanması olduğunu vurgulamıştır. . Yasal düna tescil ettirmek
zenlemelere göre ticari bir markay ı kendi adı
vuruda
bulunabilmek
için,
ilgilinin,
tart ışmasız
amacıyla baş
bir biçimde bu unvanı malvarlığı içine katmış olması gerekir.
Başvurucu şirketin, 'BudweiseK markasmı elde etmekte ekonomik yararı bulunmaktadır. Ancak başvurucunun, ekonomik
na kar şın,
açıdan korunması gereken bir ilgisinin bulunmas ı
konumu, 'yasal beklenti' kapsamında korunmasını sağlayacak
kadar güçlü de ğildir. 1 Numaralı Protokol'ünl. maddesi ba ğlamında baş vurucu firma adına tescilirıin gerçekleştirilebilmesi
unu
için, 'Budweiser' markasmın kesin olarak sahibi bulundu ğ
vuru
tarihinden
önce
kanıtlaması gerekir. Oysa Çek firması, baş
tescil edilmiş olarak bu markayı kullanma hakk ına sahiptir. 1
u ülkenin öngörNumaralı Protokol'ün 1. maddesi, bulundu ğ
düğ
ü koşulları yerine getirinceye kadar, henüz edinilmemi ş
nı kapsamamaktadır. 1986
bir ticari markaya sahip olma hakkı
ndaki ikili sözleşmenin
yilmda Portekiz ile Çekoslovakya aras ı
ın edinilmiş
firman
şvurucu
e
girmesinden
önce,
ba
yürürlüğ
bulunmuyordu.
Bu
nedenlerle
Portekiz
malvarlığı hakkı
Mahkemesi'nin anla şmayı uygulama yöntemi yerinde bulunmuş ve baş vurucunun olayda 1 Numaral ı Protokol'ün 1.
maddesinin ihlal edildi ği savları reddedilmi5tir.112 (AnheuserBusch Inc/ Portekiz, 2005)
112

Dinç, Defne, çevirisi.
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MALVARLI İ
Bu olayda Mahkeme, Portekiz
KULLANIMININ kesinleşmiş bir hakkı
bulunmadığı
SINIRLAND İ RILMAS İ

firmasmın marka üzerinde
gibi, Çekoslovak şirketinin
önceliğe sahip olması karşısında "nıeş ru heklenti"den de söz edilemeyeceği için, baş vuruyu reddetmiş tir. Ancak ba şvurucunun
itirazmın incelenmeye de ğer bulunması üzerine uyuşmazlık
Büyük Kurul'a ta şımıştır. Büyük Kurul, öncelikle yakmmacm ın
malvarlığı haklarına müdahale olup olmad ığını araştırmıştır:

"80. Başvurucu ş irket, müdahalenin, Yüksek Mahkemenin, 1986
tarihli ikili anla ş maya, zamanlama aç ısından öncelikli olan Budweiser
markasına ilişkin tescil ba ş vurusundan daha çok önem vermesinden
kaynaklandığını belirtmektedir. Öncelik kural ını görmezden gelen
bu yaklaşı mın, Budweiser ile bağlantılı olarak, uluslararası hukuk
belgelerini ve 1. Numaralı Ek Protokol'ün 1. maddesini ihlal edecek
biçimde ba şvurucu ş irketi mülkiyetin kullan ımı ndan yoksun b ırakacak bir çerçeve olu şturduğu helirtilmektedir. Eğer ikili anlaşma
uygulannıamış olsaydı, haşvurucu şirketin kayı t baş vurusu zorunlu
olarak kabul edilecek, böylece di ğer uygulanabilir yasal ko şullar da
yerine getirilnıiş olacaktı.

81.Malı kerne 'nin önündeki soru, 1986 tarihli ikili anla şmanın,
1981 yılı nda sicillerde yer alan kay ı t baş vurusuna tercih edilerek
verilen kararın, ba şvurucu şirketin n ıalvarlığı hakları nın barışçıl
kullan ı mı na bir müdahale olu şturup olu şturmadığıdır.
82. Bu bağ lamda, mahkeme, böyle durun ılarda, kiş iyi, mülkiyetinde olanları n bir parçası olan, önceden beri var olan aktif de ğerlerinden yoksun b ırakacak etkileri bulunan geçmi şe dönük yasama
uygulamalarını, bir tarafta genel ç ıkarların gerekleri, diğer yanda
mülkiyetin bar ışçı l kullan ımını n korunması arasında sağlanması
gereken adil dengeyi bozabilecek bir müdahale olu şturabileceğini
benimsemektedjr(Maurice v. France [GC], no. 11810103, 90 and
93, ECHR 2005-IX,). Bu ilke ayn ı zamanda, devletin bir yan olarak
bulunmadığı, özel kişiler arasındaki uyu şmazlı klarda da uygulan ır.
(Lecarpentier and Another v. France, no. 67847101, 48, 51 ve
Cabourdin v. France, no. 60796100, 28-30, 11 April 2006).
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83. Mahkeme, diğer yandan, başvurucu şirketin asıl yakınması- MALVARLII
KULLANIMININ
nı n, ulusal mahkemelerin, iç hukuku ayn ı istemi içeren karşı t konumSINIRL4NDIRILMASI
daki iki yan aras ı ndaki davada yanlış uygulayıp yorumlamalarından
ileri geldiğini saptamıştır. Çekişme konusunu, zaten geçmi şe etkili
bir yönü olan yasanı n uygulaması yerine, ikili anlaşmaya geçmi şe
etkili bir çerçeve kazandı rarak, daha önce edinilmiş malvarlıklarının
yitirilmesine neden oldu ğunu belirtmektedir. Mahkeme, ki şiler ve
şirketler arası nda hukuksal uyu şmazlı k içeren davalarda bile, 1
Numaralı Ek Protokol'ün 1. maddesi kapsam ı nda devletin mülkiyet
hakkını korumak için gerekli önlemleri almay ı gerektiren yükümlülükler altı nda bulunduğunu belirtir. Özel olarak devlet, uygulanacak
ını n etkili ve adil
hukukun ışığı nda, ulusal mahkeme ve yarg ı organlar
süreç için
yargısal
karar vermesini sa ğlamak için yanlar aras ındaki
gerekli yön temsel güvenceleri olu ş turma yükümlülüğü altındadır.
Buna karşı n Mahkeme, kendi yarg ı yetkisinin, iç hukukun doğru
biçimde yorumlanıp uygulandığını belirleme konusunda s ınırlı olduğunu ve asıl iş levinin ulusal mahkemelerin yerini almaktan çok,
bu mahkemeler tarafindan al ınan kararların açıkça temelden yoksun
bulunmamasını ve keyfihikten uzak kalmalar ını sağlamak olduğunu
belirtir. Bu davada görüldü ğü gibi, iç hukukun yorumlamas ının
sorgulandığı zor bir sürece dönü ştüğü koş ullarda, Mahkeme'nin
geleneksel tutumunun do ğruluğu daha da kolaylı kla kabul edilebilir.
Mahkeme, yerle şik içtihat hukukuna ve Sözle şme'nin 19. maddesine
göre, kendi görevinin, taraf devletlerin, yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak olduğunu yineler. Özellikle, mahkemenin görevi,
sözleşme tarafı ndan korunan haklar ve özgürlükler ihlal edilmedi ği
ın çiğın veya yasalar
ından olgular
sürece, ulusal bir mahkeme taraf
ı incelemek değildir (Garcfa Ruiz v.
nendiği iddia edilen durumlar
Spain [GC], no. 30544196, 28, ECHR 1999-1).
84. Mahkeme, öncelikle bu davay ı, diğer davalardan ayıran
ın tescil edildiği ileri sürülen hakk ıözelliğ in, yasalar eli ile bir taraf
uran bir müdahalenin varl ığı olduğunu
na, geçmişe yönelik etki doğ
belirtir(Maurice and Lecarpentier cited above; see also Pressos Compania Naviera S. A. and Others v. Belgium, judgment of2O November
1995, Series A no. 332). Buradaki temel sorun, sözü edilen yasan ın
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MALVAR İJ Ğ I geçmişe etkili olarak uygulan ı p uygulanmamas ı ile sınırlı
değildir.
KULLANIMININ Geçmişe etkili olarak uygUland
ığı ileri sürülen ikili anla şmanın
SINIRI.ANDIR İ [NIASI

yürürlüğe girdiği sırada, başvurucu ş irketin Budweiser markası
bağlamı nda öncelik hakk ına sahip olduğ u savları kanı tlanmamıştır.
Bu çerçevede Mahkeme, 31 Ekim 1958 tarihli Lizbon Anla şması
uyarınca, konulan adı n kökenini olu ş turan 'Budejovickıj Budvars'
markasına ilişkin tescilin, ikili anla şman ı n yürürlüğe girdiği, 7 Mart
1987 tarihinde etkili olmaya ba şladığı na dikkati çekmek ister. Sözü
edilen tescilin daha sonra iptal edilmesine kar şı n, Mahkeme, markanın
öncelikli olarak tescilini sağlama hakkını n iptallinin hangi nedenlerle
yapıldığını değerlendirme yecektir.

85. Yerel mahkemeler önünde kimin hakl ı bir yerde durduğu
temel sorundur. Yüksek Mahkeme, öncelik kural ının ihlal edildiğine
ilişkin ba şvurucu şirketin savlarını, 23 Ocak 2001 tarihli karar ıyla
reddetmiş tir. Bu değerlendirmede keyflhik ve temelsizlik bulunmad ığı
için, Mahkeme, Yüksek Mahkeme karar ını tartış ma yacaktır.
86. Mahkeme, Yüksek Mahkeme'nin ikili anla şamaya ilişkin
yorumunu tekrar gözden geçirmeyecektir. Burada şunu belirtmek
gerekir ki; ba şvurucu ş irket Portekiz mahkemeleri önünde diğer
mevzuat ve anla şman ın nası l yorumlandığını saptama ve Portekiz
Mahkemeleri'nin bu davan ı n çözümü için uygulanacak hukuk konusunda bilgilendirilme olanağına sahip olmu ştur. İki yan arası nda
uyu şmazlı k konusu olan Budwesier marka s ını n bir ticari marka olarak
kullanımı veya ilk olarak bu ismin verilmesi bağlamı nda, Yüksek
Mahkeme, uyu şmazlığı n çözümü için taraflar ı n sunumları sonucunda elde ettiğ i yeterli ve konuyla bağlantılı bilgiyi değerlendirerek
sonuca ulaş mıştı r. Mahkeme, Yüksek Mahkeme karar ının hukuka
aykır
ı nedenlerden etkilendiğine veya açı kça temelsiz olduğuna ilişkin
bir gerekçe tespit etmemiştir.
87. Yukar
ı da belirtilenler ışığı nda, Mahkeme, Yüksek Mahkeme
kararının, ba şvurucu şirketin mülklerinin bar ışçıl kullan ım hakkına
bir müdahale olu şturmadığı sonucuna ula şmıştı r. 1. Ek Protokol
1. Maddesi ihlal edilmemiş tir. (A nheuser-Busch mc/Portekiz,
2007)113
113
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Böylece Büyük Kurul da aynı gerekçelerle Daire'nin kararma katılmış olmaktadır.
c. Kiracı Kiralayan ilişkileri
AİHM'niri, kiracı, kiralayan ilişkilerindeki en atak de ğernda
lendirmeleri, hiç kuş ku yok ki, James/ İngiltere davası
İngiltere'de
gibi,
ğindiğimiz
yer almıştır. Daha önce de de
1967 yılında İşçi Partisi'nin iktidarda oldu ğu sırada yürürlüğe
konulan Kira Reform Yasası, 21 yıl ve daha uzun süreli kira
sözleşmelerinde, kirac ılara, kiraladıkları taşınmazları çok
düş ük bedellerle kendi mülkiyetlerine geçirme olana ğım sağlamıştı. Yasaya göre konutların arsaları için ödenecek bedel,
geçerli piyasa değerlerinin altında kalıyordu. Mahkeme'ye
göre, "ekonomik reform önlemlerinin veya daha yayg ın bir sosyal
adaleti gerçekleş tirmeye yönelik önlemlerin amaçlad ığı "kamu yararı " meşru amacı, arsalara tam piyasa de ğerinden daha az bir ödeme
yapılmasını" yeterli görebiliyordu. Konutlar için ise, kirac ılarm

herhangi bir ödeme yapmalar ı gerekmiyordu. Kirac ılar, uzun
yıllar oturdukları konutlara, boya, badana, bak ım, onarım gibi
iyileştirici amaçlarla yaptıkları harcamalarla, binalarm bedeığında
lini de ödemiş oluyorlardı. Böylece kiracılar, arsa karşıl
erinin
altmda
bir
ödeme
yaparak,
konutlar
için
ise
gerçek değ
herhangi bir ödeme yapmadan, oturdukları taşınmazlara sahip
oluyorlardı. (James ve Diğerleri! İngiltere, 1986)
na yönelik
AİHM, Avusturya'da, kirac ılarm korunması
koyürürlüğe
ılında
n
ürünü
olarak
1981
y
sosyal politikaları
na neden olan bir yasayı,
nulan ve kiralarda indirim yap ılması
malvarlığı hakları üzerindeki sonuçlarıyla birlikte değerlenna yönelik bir müdadirmi
ştir. Mahkeme, malvarlığı hakları
unu benimsediği yasanın, başvurucuları taşınmazhale olduğ
larmdan yoksun b ırakmadığı gibi, kiraya vermelerini ya da
ı kullanmasatmalarmı engellemediği için, mülkiyet hakların
ştırma anr
an
fiili
veya
hukuki
bir
kamula
larmı ortadan kaldı
lamına gelmediğini belirtmiştir. Yasama organının mülkiyet
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hakkmm kullanımın
ı denetleyen bir etkinliği olarak benimsediği yeni kira yasası, kanıusal bir gereksinimi karşılamak
amacıyla çıkartılmıştır. Yasama organı konut politikaları gibi
toplumun büyük kesimlerini ilgilendiren ekonomik ve sosyal
alanlarda uygulayaca ğı yöntemleri seçerken, geniş bir takdir
yetkisine sahiptir. Yasama organ ının açıkça hukuksal temelden yoksun bulunacak giri şimleri dışındaki takdir hakkma
Mahkeme'ce müdahale edilmesi söz konusu de ğildir.
Mahkeme'nin bu de ğerlendirmelerirıfr önemini ve toplumsal sonuçların
ı ortaya koymak açısmdan, başvuru konusu
olayı ve kiracıları koruyan yasayı gerekçeleriyle birlikte özetlemekte yarar bulunuyor. Mahkeme, ayn
ı yasadan yakman çeşitli
kişilerin davalarmı birlikte incelemiştir. Davaya adlarmı veren
ilk iki baş vurucunun, 40 metrekarelik, iki oda ve mutfaktan
oluşan bir daireleri bulunmaktadır. Taşmmazlarmı yürürlükteki yasaya uygun olarak ba ğıtlanan sözleşme uyarmca, 15
Eylül 1978de, aylık 1.870 Avusturya Şilini (AŞ) karşılığmda
kiralamışlardır. Yeni yasa yürürlüğe girdikten sonra kirac ı, 5
Şubat 1982de Graz Hakem Kurulu'na ba şvurarak, 1981 yılmda kabul edilen bu yasanı
n belirlediği ölçütler gereğince aylık
kiranın 1 Mart 1982 tarihinden itibaren 330 Şiine düşürülmesini istemiştir. Hakem Kurulu, kiracm ın talebi doğrultusunda
karar vermiştir.
Baş vurucular Graz Bölge Hukuk Mahkemesi'ne itiraz
etmişler, ancak başarılı olamamışlardır. Yanlar arasındaki
sözleşmede 1. 870 AŞ olan kira bedeli, yeni yasa doğrultusunda hesaplanan yüzde 150 oranındaki indirimden sonra 330
AŞ'ye düşürülmüş tiir. Bölge Mahkemesi ayrıca, 1 Mart 1982
tarihinden itibaren ödenen fazla kiralarm, kiralayan tarafmdan kiracıya geri verilmesini kararlaştırmıştır. Yakmdıkları
yasanı
n Anayasa'ya aykırilığı konusundaki savları da yerinde
bulunmamıştır.
Mahkeme, kiracı ve kiralayan arasmda özgürce kararla ştırılan kiralarm düş ürülmesini öngören yasanı
n çıkarilış gerekçelerini ve uygulama yöntemlerini şöyle yorumlamıştır:

MALVARLİĞ I
KULLANIMININ
SINIRLANDIR İ LMASI
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"47. Mahkeme, 1981 tarihli yasan ın çıkarı lma

sürecinde Avus- MALVAR1II
turya Parlamentosu'na sunulan gerekçede (explanato ıy memoran- KULLANIMININ
SINIRLANDIRIIRASI
dum), yeni önlemleri hakl ı kılan nedenlerin gösterildi ğini gözlemlemektedir. 1967 y ılı nda kira bedellerinin serbest b ırakılması, benzer
ı arasındaki farklılığı n artmasına sebep olmu ştur.
dairelerin kiralar
1974 yı lında düş ük kalitedeki dairelerin denetimiyle ilgili yasan ın
yeniden ç ıkarılması da istenen sonuçları vermemiş ve daireleri bo ş
tutma eğilimini artt ırmış tı r. Bu durum, kiralama konusundaki
mevzuatı n bütünüyle reforma tabi tutulmas ını ve kiraları n yeniden
belirlenmesi için yeni bir yöntemin geli ş tirilmesini gerektiren acil
bir gereksinim do ğurmuş tur. Buna göre 1981 Yasas ı, aşırı fiyat
farklılıklarını düşürmeyi ve taşı nmaz spekülasyonu ile mücadeleyi
ama çlamıştı r. Yasa, bu araçlar vas ı tasıyla ayrı ca, ortalama gelir
ı n uygun fiyatlarla konu tlara ula şabilmelerini
düzeyindeki insanlar
kolaylaştırmayı ve aynı zamanda bazı normlara uymayan binalar ın
modernleştirilmesini te şvik etmeyi hedeflemi ş tir. Mahkeme'ye göre,
söz konusu yasa hakkında verilen aç ıklamalar, yasan ın açıkça makal temelden yoksun say ılamayacağını göstermektedir. Bu nedenle
Mahkeme, 1981 Yasas ı 'nın kamu yararı na uygun bir me şru amaca
sahip olduğ unu kabul etmektedir."
51. Mahkeme, destekle yici (remedial) sosyal mevzuat ile bu
davanı n konusu olan kira denetimi gibi bir alanda, yasa koyucunun
benimsediğ i politikanı n amacına ula şabilmesi için, önceden ba ğıtlanmış sözleş melerin gelecekteki uygulanmas ını. etkileyen önlemler
alabilmesi gerektiğini gözlemlemektedir.
53. Mahkeme'nin gözlemine göre 1981 tarihli Kira Yasas ı,
dairelerin içinde bulundukları binan ın coğ rafi konumunu dikkate
almaksızı n, metre kare ye göre kira hükümlerinin uyguland ığı daiını esas alarak dört kategoriye ay ırmakta;
ı nma standartlar
releri bar
dahası, bazı mülkleri bu maddelerin d ışı nda tutmaktadır (bkz., yukaı da parag. 31 ve 32). Yasan ın 44(2). flkrası, 16. maddede belirlenen
r
miktarı aş an bütün kira bedellerinin otomatik olarak indirilmesini
öngörmemiş,fakat bu konuda giri şimde bulunma imkan ını kiracılara
bırakmıştı r. Tabi ki bu etmenler, baz ı malikleri diğerlerinden daha
olumsuz duruma dü şürebilir. Buna kar şılı k, kira bedellerini düzen-
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leme sistemi kuran ve özellikle de benzer dairelerin kira bedelleri
arasında uygun düzey olu şturmayı amaçlayan bir yasa, zorunlu
SINIRLANDIRILMASI
olarak genel bir nitelik ta şır. Kira bedellerini, her bir ki racının özgün
durumuna bağlı olarak indirmek bu amaçlarla pek bağdaşmayacağı
gibi, pratik de değildir.
MALVARLI Ğ I

KULLANIMININ

55. Mahkeme, yasa koyucunun 1981 Yasas ı nı kabul etmekteki
amacının, kira bedellerini sosyal olarak daha kabul edilebilir bir düzeye
çekmek olduğunu vurgular. Yasa koyucu ayrıca, ilgili konutların kalitesinin iyileştirilmesini teşvik etmeyi de istemiştir. Hükümete göre,
1981 yasasının 16(2). fikrasında öngörülen A kategorisi daireler için
metrekare kira bedeli, Yapı Yardımı na ilişkin 1968 sayılı Yasa'ya tabi
olan yeni binalardaki daireler için istenebilecek kira bedelinin yüzde
80'ine yükselmiştir. Aradaki yüzde 20'lik fark ise, Yasanın 16(2).
fikrasına tabi olan dairelerin yap ı masrafla rınm amorti edilmiş olması
nedeniyle açıklanır. B, C ve D kategori dairelerin kira bedellerine
uygulanan yüzde 25 oran ındaki ek indirimde.ise, bu dairelerin daha
az konforlu olmaları ve dolayısıyla daha az bakım gideri gerektirmelerinin yanında, kiracıların yaşam düzeylerinin daha dü şük olması göz
önüne alınmıştır. Bu ölçekteki yasal kira bedelleri, D kategorisi daireler için belirlenenleri de içermek üzere, konutların, bulundukları halde
korunmasına ilişkin giderleri karşılamaya yöneliktir. 1981 Yasası 'nın
söz konusu 16(2). fikrasını tamamlayan diğer düzenlemelerini de
unutmamak gerekir. Yasanın 15. maddesi anlamında "kira bedeli",
yalnızca metre kare ölçeğindeki kira bedelinin saptanmas ıyla sınırlı
değildir. Ayrıca, kiralayanın üstlendiği ancak kiracıya yüklenebilecek
diğer giderlerin bir bölümünü de içermektedir. Burada özellikle 21.
maddeye göre, sigorta ödentilerinin, yönetim ve baz ı hizmet giderlerinin yanı sıra, vergiler de söz konusudur. Üstelik, 20. madde, baz ı
ın gerçekleştirilmesi için
koşullar altında, malikleri, an ılan çalışmalar
gerekli masraflar toplam ının yüzde 20'sini kiracılara yüklemeye yetkili kıldığı halde, 18 ve 45. maddeler baz ı bakım ve iyileştirme giderlerinin karşılanmasına olanak vermek için, kira bedellerinin art ır
ı lması
yoluyla kiracıların zorunlu olarak giderlere katılımını öngörmektedir. Son olarak belirtmek gerekir ki yasa koyucu, yeni düzene geçi şi
kolaylaştırmak için, maliklerin mevcut sözle şmeler gereğince, yeni
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kiralar uyarı nca isteyebilecekleri paraların yüzde 50 fazlası kadar kira MALVARLI İ
bedeli alabilmelerine izin vermi ş tir. Bu nedenlerle Mahkeme, yasan ın KUU.AN İ MININ
SINIRLANDIRILMASI
izlediği kamusal amaçları da göz önünde bulundurarak, bu erekleri
gerçekleş tirmek üzere benimsendiğ i halde başvurucular tarafindan
yakını lan önlemlerin, Devlet'in takdir alan ının dışı nda kalacak kadar
uygunsuz veya orantısı z müdahaleler olduğu kanısında değildir."14
(Mellacher ve Di ğ erleri! Avusturya, 1989)
Görüldüğü gibi AİHM, karşıt konumlarda bulunan kirana çözen
ndaki iliş kileri kiracılar yararı
layan ve kiracılar aras ı
şmmazlarm
Yasa'mn,
ta
ulusal politikalara destek vermi ştir.
bulunduğu bölgelere, ya ş larma, ortak giderlerine, içlerinde
oturanlarm ya ş am düzeylerine göre çok çe şitli olasılıkları
gözeterek belirledi ği ölçütleri yerinde ve dengeli bulmu ştur.
Mahkeme, "genel kamu yararını sağlamak gibi meşru bir amaca
yönelik oldu ğunu" benimsediği yasanın izlenmekte olan politikanın başarısını gerçekleştirmek için, daha önce ba ğıtlannıış
n
bulunan kira sözle ş melerini etkileyen önlemler almas ını
olanaklı olduğunu, kiralayanlarm bu önlemler nedeniyle bir
miktar zarara uğrasalar bile bunlara katlanmalar ı gerektiğini
vurgulamıştır. Mahkeme, "...kiraları denetim altı na almak için
yeni bir düzen getiren ve e şdeğerdeki konu tlara eş it kira ödenmesini
sağlayan yasan ı n genel nitelikte kurallar koymas ının zorunlu oldun bu kuralı uygunsuz
unu" belirtmiş , ayrıcalıklı uygulamaları
ğ
ve orantısız bir konuma dü ş ürmemesi nedeniyle orantilılık
koşulunu da içerdiği görüşünde olmu ştur.
AİHM'nin malvarl ığma yap ılan müdahalenin kamu yanı araştırdığı önemli
na uygun bir amac ı olup olmadığı
rarı
bir örnek Scollo-İtalya karar ıdır. Bu davada ba şvurucu, 1982
yılının haziran aymda, Roma'da içinde kirac ı bulunan bir dau daireireyi satın almıştır. Mart 1983'te, gereksinim duydu ğ
şvurucu,
diBa
istemiştir.
ı
nin yasal yollardan bo şaltılmasın
şsiz
ve
ğer nedenlerin yam s ıra, kendisinin yüzde 71 engelli, i
unu,
unu, daireye gereksinimi bulundu ğ
şeker hastası olduğ
u
nu
ileri
sürmüşkiracmın da kiraları ödemeyi durdurdu ğ
tür. Ba ş vurucunun istemi üzerine Sulh yarg ıcı, 1983 yıh Ni114

Doğru, Osman, http://aihm.anadolu-edu.tr/aihm
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MAİVARLI ĞI san ayı
na karar vermiştir. Ancak,
nda taşınmazm boşaltılması
KULLANIMININ Italyan Hükümeti'nin izlemekte oldu ğu konut politikalar ı
SINIRİANDIRILMASI nedeniyle kiralananlarm bo şaltılmalarma ilişkin kararlar, ertelenmekte, askıya almakta ve bekletilmektedir. Kiracılar yan gereği olarak çıkartılan bir
rarma uygulanan bu politikaları
kanun hükmünde kararname ile ba şvurucunun taşınmazınm
boşaltılması, dört kez askıya alınmıştır. Sonuçta, kiracı, başvurucunun boşaltma işlemlerine başladığı tarihten on bir y ıl
on ay sonra kendi iste ğ
iyle 1995 yılı Ocak aymda kiralanandan ayrılnııştır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, başvurucunun mülkiyet hakkı
nın ihlal edildiği savlarmı incelerken, konuyu, 1.
maddenin üç kurah içinde de ğerlendirmiştir. Olayda, mülkiyet
hakkının devri söz konusu olmad ığı gibi, başvurucunun say
ının aksine, de facto bir kamula ştırma durumu da yoktur.-•lar
Başvurucu bu süre boyunca konutunu devretme olana ğmı
elinde bulundurmuştur. 1987 yılı ekim ayma kadar kiralarını tam olarak almıştır. Kasım 1987 ile Şubat 1990 tarihleri
arasmda ise kiralar eksik ödennii ştir. Söz konusu önlemlerin
uygulanması, kiracının daireyi işgal etmeye devam etmesi
anlamına geldiğinden, kuşku yok ki bu uygulama, malvarl ığı
kullanımının denetimi anlarruna gelmektedir. Bu gerekçelerle
olayda, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ikinci paragrafı
uygulanmışt
ır.
Mahkeme, 1. maddenin ikinci paragrafmın, devletlerin genın denetimi için gerekli
nel çıkarlar doğrultusunda malvarlığı
gördükleri yasaları çıkarma haklarmın hukuk açısmdan olağan
bulunduğuna değinmiştir. Bu tür yasalara, özellikle modern
toplumlarda sosyal ve ekonomik politikalar içinde önemli yeri
olan konut alanında, sıklilda rastlanılniaktadır. Gereksinim
duyulan böylesi politikalar ı uygulamak için yasama meclisi,
hem denetim önlemlerini gerektiren kamusal bir sorun olduğ
u
konusunda, hem de bu tür önlemlerin uygulanmas ı için ayrıntıh kuralları
n belirlenmesi konusunda geni ş bir takdir hakkı
na
sahip olmalıdır. AİHM, içeriğinin açıkça uygun bir temele
dayanmaması dışmda, neyin genel çı
karlar doğrultusunda ka172
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na saygı
bul edilebilece ği konusunda yasama meciisinin karar ı
ünü
yinelemiştir.
göstereceği yolundaki yerleş ik görüş
Baş vurucu konuyla ilgili yasal önlemlerin hukuka uygun
bir amacı olmadığını savunmuş tu. Devletin etkili bir konut
n bulunmaması nedeniyle, dairesini elden ç ıkarma
politikası
nı
karlarını gözetezorunda kald ığını, çünkü yalnız kiracısının ç ı
savunınuştur.
n
olanaksızlığmı
nı
rek, acele bir yasa yap ılması
nda kiralaBu savlara kar şı Aİ HM, 1984 ve 1988 y ılları arası
n,
1982
ve 1983
ya
alan
yasaları
narılarm boş altılmalarmı askı
yıllarında sona eren çok say ıdaki kira sözle şmesinin yarataca ğı
sorunları aşabilmek, bu ko şullardan etkilenen kiracilarm ya şam
düzeylerine uygun yeni konutlar bulabilmelerini sa ğlamak
n kamusal destekle konut edinebilm1erini gerçekveya onları
nı vurgulamıştır. A İ HM, bu beklentileştirmek için ç ıkarıldığı
ı anda uygulanmasının kaçınılmaz olarak
lerin tümünün ayn
ı ve kamu düzenini
büyük bir sosyal gerilime yol açaca ğın
r.
Bu
nedenlerle, ele ştirilen
anımsatmıştı
tehlikeye sokaca ğmı
karlar doğrultusunda 1 Numarah Protokol'ün
n genel çı
yasaları
1. maddesinin öngördü ğü gibi meş ru bir amaca hizmet etti ğini
benimsemiş tir. Daha sonra orantılıhk ilkesini de ğerlendiren
AİHM, herhangi bir mülke el atman ın adil dengeyi korumas ı,
ıda uygun bir orant ı bulunması geizlenen yol ile amaç aras n
rektiğini vurgulamıştır.
Baş vurucu söz konusu müdahalenin orant ılı olmadığını
savunmuş tur. Kendi dairesinde ailesiyle oturmak isteyen küçük bir mülk sahibi oldu ğunu vurgulamıştır. Ba şka bir daire
satın almak için borca girmek zorunda kald ığını söylemiştir.
Başvurucuya göre o dönemde İtalya'da ya ş anan beklenmedik
konut s ıkıntısının nedeni, devletin kendisidir.
nın modern toplumlarm neredeyse
ntısı
AİHM, konut s ıkı
ğ
evrensel bir sorunu oldu unu belirtmiş tir. Alman önlemlerin,
ulaşılmak istenen amaca göre (dü şük gelirli kirac ılarm korunması ve kamu düzeninin bozulmas ı riskinden kaçm ılmasmın)
orantılı olup olmadığını belirlemek için, Mahkeme,.ba ş vurucunun kirac ısma, gerekli adil denge korunacak biçimde davranılıp davranılmadığını araştırmıştı r. Konutuna gereksinimi
73
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bulunduğunu sürekli yineleyen, işsiz ve engelli oldu ğunu
söyleyen başvurucunun ko şullarını da de ğerlendirmiştir.
Yetkililer, adil dengenin sa ğlanması için hiçbir adım atmamışlardır. Başvurucu, yasal i şlemlerin askıya almışma kadar
konutunun bo şaltılması için gerekli tüm koşulları yerine getirmesine karşm, kiracı kendi iste ğiyle ayrılincaya kadar evini
geri alamanııştır. AİHM, aynı zamanda ba şvurucunun başka
bir daire satın almak ve ödenmeyen kirasmı tahsil etmek için
dava açmak zorunda kald ığım da de ğerlendirmiş tir. Sonuçta,
başvurucunun dairesinin kullanımı üzerindeki kısıtlamalar,
orantıhlı k ilkesinin ve 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin
ihlali anlamına gelmektedir. 115 (Scollo/ İtalya, 1995)
Bu davada kiracıları korumak için alman önlemlere odaklanan Hükümet'in gerekçeleri, sonuçta, kamu yarar ına uygun
bir amacı geçekleş tirememesi nedeniyle, ba şarısız bir savunma
örneği olarak gösterilmektedir."6 Oysa, kararı
n gerekçeleri,
İ talyan Hükümeti'nin kirac ıları koruyan son derece radikal
önlemlerine, Mahkeme'nin, çok s ı cak yaklaş tığını ortaya
koymaktadır. Kesinleşmiş yargı kararlarının uygulanmasının
toplumsal amaçlı yasalarla da olsa uzun y ıllar ertelenmesinin,
Sözleşme'nin korudu ğ
u hukuk devleti ilkeleriyle ba ğdaştırılması olanaksızdır. Mahkeme, genel olarak, Parlamento'nun
yetkileri, Hükümet'in amaçlar ı konusunda en ufak bir ele ştiri
getirmemiş tir. Bu davada, ba şvurucunun ki şisel koşullarının
da en az kiracılar kadar sosyal önlemlerle korunmas ı gerekiyordu. Ba ş vurucu, böyle bir hukuk tart ış masmda, Hükümet'in
karşısı
nda yer alabilecek en aykırı örnekti. Mahkeme'nin ihlal
kararı
m orantısızliğa dayandırması, başvurucuya özgü ki şisel
bir gerekçeydi ve temelinde İ talyan Hükümeti'nin ilgi yetersizliğinden kaynaklanan beceriksizli ği yatıyordu. Burada yanlış
olan İ talyan Hükümeti'nin Mahkeme önündeki savunmas ı değil,- ulusal ölçekteki ba şvurucuya yönelik uygulamalar ıydı.
Taşmmazlarm kesinle şmiş yargı kararları doğrultusunda
boşalt
ılarak kiralayanlara geri verilmeleri, haciz, el koyma, yer
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değiştirme gibi diğer icra işlemlerinde gözlendi ği üzere, yerine MALVARLI Ğ I
göre güç kullanılmasını gerektiren uygulamalard ır. icra görev- KULLANIMININ
SINIRIANDIRILMASI
ı sezdikleri durumlarda
illeri bir dirençle karşılaş ma olasılığın
güvenlik birimlerinden destek almaktad ırlar. Ancak Scollo
kararında, bu gereksinimin, kesinle şmiş yargı kararlarının
yerine getirilmelerini geciktiren yerle şik bir yöntem olarak uygulandığı açıklık kazanmıştır. Nitekim İtalya'da mahkemelerce
verilen bo ş altma kararlarırun geciktirilmesi amacıyla, ihtiyaç
önceliğine göre polis yardımı verilmesinin sıraya konulması
nı öngören yasa, kiracılar yönünden bo şaltmaları gereken
taş mmazlarda daha uzun sürelerde kalabilmelerine olanak
sağlam
ıştır. Devletin kiracıları koruyan politikalar ını, daha açık
ve hukuka uygun yöntemlerle uygulamas ı gerekirdi. Seçilen
yol ise, devletlerin temel i şlevleri olan yasama, yürütme ve
yargı erklerinin hukuk d ışı durumlara dü şürülmelerine neden
ı, yargı kararlarının uygulanmaması
olmuş tur. Yasama organ
amacıyla, hukuk devletinin hiçbir ko şulda benimsemeyeceği
nın geciktibir yasa çıkarmış tır. Yürütme organı, yargı kararları
En
veya
kullanamamıştır.
ış
rilmesi için kamu gücünü kullanm
nın yerine getirilmemesi sonucunda
büyük zarar da, kararları
işlevsiz bir konuma düşüren yarg ıya verilmiştir.
Taş mmaz piyasalarmda oluş an ekonomik kriz dönemlerinde kiracıları korumak amacıyla süresi dolan kira sözleşmelerinin ulusal yasalarla uzat ılması, Mahkemece Aİ HS'ne
aykırı bulunmamaktadır. Ancak konutlar için benimsenen bu
ndan geçerli say ılmamaktadır. (Spadea
koruma, işyerleri açısı
İtalya,
1995)
Scaliabrino/
Mahkeme'nin, yasalara dayanılarak kira sözleşmelerinin
uzatılması
nı toplumsal gereksinimler nedeniyle ola ğan karşıladığı koşullarda, kesinle şmiş yargı kararlarını süresinde
uygulamayarak hukuk d ışı yöntemleri seçmesi nedeniyle,
n dönemde, İtalya'ya karşı çok sayıda başvuru yap ılmışyakı
ı kararları
tır. AİHM'nin, malvarlığı haklarıyla birlikte, yarg
uygulanınadığı için adil yargılanma güvencelerinin de ihlal
nın adlarını anedildiğini belgeleyen bu kararlarmdan baz ıları
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MALVARL İĞ I makla yetiniyoruz. (Immobiliare Saffi, 1999, Eduardo Palumbo,
KULLANIMININ 2000, Lunarı, 2001, Tanganellı, Lucıano
Rossıghıdottı, 2002)117
SINI RLAN Dİ R İ [MAS 1

Daha önce de de ğindiğimiz Fransa'da yaşanan bir olayda
kamu organları
nın polis yardımı vermeyerek işgalci konumundaki kişilerin ta şmmazından boşaltılması için zor kullanmayı
ısrarla reddetmesi ve bunun sonucunda 16 y ıl malvarliğına ulaşamayan ba ş vurucunun tazminat almak durumunda kalmas ı,
Mahkeme'ce malvarli ğı dokunulmazhğma saygı hakkının çiğnenmesi olarak beninısenmiş ve ba şvurucuya manevi giderim
ödenmesine karar verilmiş tir. (Matheus/ Fransa, 2005)
AİHM'nin sırasıyla, İngiltere, Avusturya ve İtalya uygulamaları
nı değerlendirdiği kararlarmdan, anılan ülkelerdeki yasal önlemlere ko şutolarak, bu konularda, alt gelir düzeyindeki
kiracıları koruduğu, toplumsal dengeleri sa ğlamaya yönelik
girişimler karşısı nda, malvarlığı dokunulmazlığı , sözleşme
özgürlüğü gibi geleneksel kavramları çok fazla önemsemediği
izlenimi do ğmaktadır. Özellikle Sözleşme'nin ilk y ılları
nda,
kapitalist ekonominin, sosyalist ve komünist yönetimlere kar şı
güçlü bir aracı olan "sosyal devlet" uygulamaları, Mahkeme'nin
(James ve Di ğerleri/ İngiltere, 1986) ve (Mellacher ve Diğerleri!
Avusturya, 1989) davalarmda, kapitalizm aç ısmdan da çok
aykı
r ı bulunabilecek gerekçelerle, Sözle şme ihlali kararlarıyla
sonuçlanmamıştı . Bütün bu devletler, gerçekte Avrupa'da,
kapitalist demokrasinin öncü güçleri olarak Avrupa Konseyi'ni
kurmuşlar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kurumla ştırmışlardı . Mahkeme'nin kendi varl ık nedeni ile çeli şmesi
beklenemezdi. Avrupa'daki kendilerini, sosyalist ve komünist
olarak niteleyen devletlerin kapitalizme uyarlanma sürecinin
hızı hakkmda ise, Aİ HM'nin bu kadar anlay ışli ve sabırli davranmadığı görülmektedir. Mahkeme, 'daha başka nasıl bir yol
izleyebilirdi?' sorgulamasma girmek istemiyoruz. Ancak kararda yazıldığı gibi yaklaşık 100.000 taşımaz sahibini, elbette ki
bu sayı
nın enaz üç veya beş katı fazla oldukları varsayılabilen
kiraciları yakından ilgilendiren Aİ HM Büyük Kurulu'nun 'Pilot
Dava' olarak nitelenen a şağı daki çözüm gerekçeleri, beceriksiz"'
176
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ce girişimlerle doğru çözümler bulmakta bocalayan Polonya MALV4R1II
açısı
ndan şaşırtıcı ve yer yüzünde yalnız kalan kapitalizmin, KUUJkNIMININ
SIN İ RLANDIRILMASI
sığındığı küreselleş me ile birlikte nerelere kadar uzanabilece ği
konusunda oldukça dü şündürücüdür.
Başvurucu, Polonya'da, eski komünist rejime göre kabul
edilmiş yasalardan kaynaklanan kısıtlayıcı kira denetim sisnmaz sahibinden118
teminden etkilenen yaklaşık 100. 000 ta şı
birisidir. Sistem, özellikle kiraya vermekle elde ettikleri yararla,
ı bile karşılayamayacak olan mal sahipleri için olharcamaların
ük
dukça düş bir tavan kira bedeli saptayarak, mal sahiplerinin
hakları üzerine ciddi sm ırlamalar getirmektedir.
Söz konusu mülkiyet sorunu, özellikle sahipli binalardaki
dairelerin belirli kiracilara tahsisi için Polonyalı görevlilere yetki veren bir kararnamenin yürürlü ğe girmesinden.sonra ortaya
çıkmıştır. Başvurucunun anne ve babas ı, taşımazm mülkiyetini
z bir denemede bulunmu şlaryeniden kazanmak için ba şarısı
nda, yerleştirme amacıyla hükümet yönetimine
dır. 1974 yılı
ilişkin "özel kiralama projesi" olarak adland ırılan yeni bir rejim
yürürlüğe girmiştir. 1975 yılmda Belediye Başkanı, evin zemin
katının bir baş ka kiracıya kiralanmış olduğuna dair bir karar
n geçersiz ve
yaymiamıştır. 1990'li yıllarda başvurucu, kararı
kararın
,
yalnızca
ş
unu
ileri
sürmeyi
denemi
hükümsüz olduğ
yasaya aykırı olduğunun belirlendiğ i bir karar elde etmeyi
başarmıştır.
nda baş vurucu, Bölge Mahkemesi kararı ile, anne
1990 yılı
ve babasmm taşmnıazma mirasçı olduğunu ve 1991 y ılında evin
nı bildirmiştir. izleyen y ıllarda başvurucu,
yönetimini ele aldığı
ka
bir
yere yerle ştirilmesi ve ta şınmazm mülkikiracılarm baş
yetini yeniden kazanmal< için hukuk ve idare mahkemelerinde
başarısızlıkla sonuçlana birkaç dava açm ıştır.
1994 yılında Polonya'da uygulanan özel mülkiyet projesi,
mal sahiplerini pahalı bakım çahşmalarmı yürütmek zorunda
Özgün metindeki "landiord" sözcü ğü, özellikle birden fazla ta şmmazdan ciddi kira geliri elde eden ta şınmaz sahiplerini kar şılayan bir anlama sahiptir (ç. n.).
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MALVARLII b ırakmış ve bu giderleri kar şılamak için ba şvurucunun kira
KULL4NIMININ istemesini de engellenii ş tir. Bir hesaba göre, kiralar, bak ım
SINIRLANDIRİ LMASI giderlerinin yaln
ızca %60'm kar şılamıştır. Var olan durumu
değiş tirmek için tasarlanan ve 1991 y ılındaki yasanın yerine
geçmek üzere yürürlü ğ e konulan 2001 tarihli yasa, kira art ışlarının denetlenmesi için ilk kez benimsenen yeni bir süreci
uygulamaya koymu ş tur. Yasa, ta şmmazm kon ınmasma ili şkin
yükümlülükleri ve kira sözle ş melerinin bitimine ili şkin tüm.
kısıtlamaları sürdürmüştür. Örne ğin, ta şınmazm yeniden
yapılandırma de ğ erinin %3'ünü aş acak biçimde kira artışı
yapmak olanaksızdır. 2004 yılında, ba şvurucunun davas ı için
bu bedel 1. 285. -Polonya Zloti'sine (PLN) (yakla şık 316 Avro)
ulaşm
ıştır.
2000 ve 2002 y ıllarmda Anayasa Mahkemesi, mal sahiplerine aşı
r ı ve orantısız yük getirdikleri gerekçesiyle, 1994 ve 2001
tarihli Yasalar ı
n her ikisinin de anayasaya ayk ı
r ı oldukları
na
karar vermiş tir. Böylece sorunlu yasa kurallar ı yürürlükten
kaldırılnuş ve ba ş vurucu, 10 Ekim 2000'den 31 Aral ık 2004
tarihine kadar kira bedelinde 5.15 PLN ölçüsünde (yakla şık 1.
27 Avro) %10 art
ış yapabilmeye hak kazanm ıştır. 1 Ocak 2005
tarihinde, y ılda %10'dan fazla olmayan bir artış için kiraya
verilmiş taşmmazın, yeniden yapım değ erinin %3'ünü geçen
kira bedeliyle kiralanmasma -bir kereli ğine- izin veren yeni
yasa kuralları ("Aralık 2004 değişiklikleri") yürürlüğ e girmiştir.
Yeni yasa kurallar ı, kira düzeyleri üzerindeki Devlet denetimini sürdürmüş tür. Bu kurallarm geçersiz oldu ğunun, Polonya
Başsavcısı tarafı
ndan AnayaLsa Mahkemesi önünde ileri sürülmesinden sonra anılan kurallar, anayasaya ayk ı
r ı oldukları
gerekçesiyle iptal edilmi ştir. Ba şvurucunun ta şmmazı halen
boşaltılmış durumdadı
r.
Yal ırıma konusunda A İHM, Daire düzeyindeki 22 Şubat
2005 günlü karar ı
nda, Sözle ş me'nin 46. maddesinin ihlalinin, Polonya yasamas ının bozuklug-uyla ba ğlant
ılı sistemik
bir sorundan kaynakland ığma ve bu ba ğlamda 1 Numaralı
Protokol'ün, 1. maddesinin ihlal edildi ğine karar vermiş tir.
Olayı, Daire kararı
na itiraz üzerine 1 Numarah Protokol'ün
1. maddesi kapsam ında de ğerlendiren A İHM'nin Büyük
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Kurul'u, "Daire'nin kararında yer alan, Polonyal ı yetkililerin

MALVARLİĞİ

başvurucuya, kamu yararı açısından haklı bulunamayan, "a şırı ve
orantısız" bir yüklemede bulunduklarma ilişkin değerlendir-

SINIRLANDIRILMASI

meyle aynı görüştedir. Büyük Daire, başvurucunun davasmdaki mülkiyet hakkı ihlalinin yalnızca ödenebilir kiralarm
düzeyiyle bağlantılı olmadığını; daha çok, kira sözleşmelerinin
bilim tarihi bakımından mal sahiplerinin hakları üzerindeki
değişik kısıtlamalarla ve kirayı belirleyen yasalardaki yanl ış
n birbirlerini bütünleyen etkisiyle ba ğlantısı bulunkuralları
duğunu belirtmiştir. Mahkeme ayrıca, mal sahiplerine yasal
mali sorumluluklar yüklenmi ş olduğunu ve zorunlu tamirat
işlerinin Devlet tarafmdan sübvanse edilmesi ya da ta şmmazm
bakımı bağlamında maruz kalman yitiklerin azalt ılması ya
da dengelenmesi olana ğı anlamında herhangi bir yasal yolun
olmadığını da eklemiştir.
Mahkeme, mal sahiplerinin haklar ı üzerindeki kısıtlamaları içeren bir çok davada, uygulanan kısıtlamalarm kamu yararı
ndan sürdürülen amaçla orantılı
kavramı içinde Devlet tarafı
u içtihatlarma gönderme yapmıştır. Bununla
ve haklı bulunduğ
birlikte, bu davalarm hiçbirinde, yetkililer, başvurucunun dau gibi büyük ölçüde kısıtlamalar yapmamışlarvasmda olduğ
dır. 111< olarak başvurucu, hiçbir zaman kirac ılarıyla serbestçe
kira sözle şmesi düzenleyerek mülkünde tasarruf hakk ını
kullanamamıştır; aksine taşınmazları Devlet tarafmdan kiraya
verilmiştir. İkinci olarak, Polonya yasal sistemi, mal sahiplerinin haklarını ciddi şekilde smırlayarak, kira sözle şmelerinin
bitimini bazı koşullara bağlı kılmıştır. Son olarak, kira bedellerini taşmmazm bakım giderlerinin altında belirlemiş; mal
ışı yapma
sahiplerine bu harcamaları karşılamak için kira art
hakkım tanımamıştır. Polonya'nm taşmmaz rejimi ne geçmişte,
ne de şimdi bakım amacıyla katkı ya da Devlet desteklemesi
için herhangi bir yöntem sa ğlamıştır. Yeterli yatırım ve modernizasyonun olmamas ı, kaçınılmaz olarak taşmmazlarm büyük
ölçüde yıpranıp, bozulmalarma neden olmaktadır.
u sözleşmeler yapabilmek
Kira düzeyinin ulaşilabilir olduğ
için uygun dairelerin bulunmamasm ın, Polonya Devleti'ne
komünist rejimden miras kaldığı; menfaat çatışmalarmın uz179
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laşarak çözümlenrnesiııi gerektiren duyarlı sorunlarda, sosyal
olarak ve istisnai biçimde dengeyi sa ğlamanın zor olduğu bir
gerçektir. Devlet, mal sahiplerinin mülkiyet haklarını korumayı
güvenceye almak ve sıklikla daha korumas ız olan kiracılarm
sosyal haklarına saygı göstermek zorundadır. Yine de, bu gibi
durumlarda ülkenin meşru çıkarları, iskan rejiminin reformunu
ve dönüşümünü içeren mali ve sosyal yükün adaletli bir dağıtımını da gerektirmektedir. Söz konusu yük, ba şvurucunun
davası
nda olduğ
u gibi belirli bir sosyal grup yararma, diğer bir
grubun önemli ç ıkarları üzerine ya da bütünsel olarak topluma
yüklenmemelidir.
Yukarıda söz edilenlerin ışığı
nda ve benzer durumda
bulunan diğerleri ve başvurucunun haklarma saygı bağlamındaki tüm süreç boyunca, kira denetimine ilişkin yasama
uygulamasın
ın etkileri dikkate alı
ndığı
nda, Polonya Devleti,
mülkiyet hakkının korunması ve toplumun genel yararlar ı
arası
nda kurulması zorunlu adil dengeyi bulmakta başarısız
olmuştur. Bu nedenlerle, oybirliği ile ihlal kararı verilmiştir.119
(Hutten-Czapska- Polonya 2006)
Gerekçeleri ile birlikte küreselle şme doğrultusunda yeni
bir sürecin başladığıiu ortaya koyan bu karar ı
n, Sözleşme'nin
başka alanları
ndaki yakı
n tarihli yansımalarıyla da uyumlu
olduğ
u görülebilmektedir.
Malta'da, özel taşmmazlar üzerinde yasa ile oluşturulan
zorunlu kiracilık ilişkisi, bazı başvurular nedeniyle A İHM'ce
değerlendirilmiştir. Yakınılan olayda devlet, ba şvurucuları
n
taşmmazını, aralarında bir kira sözle şmesi bulunmaksızın
kamu gücüne dayanarak kiracı gibi kullanmaktadır. Devlet,
u kamusal yükümlülü ğe dayanarak, elkoyduğu
oluşturduğ
taşı
nmaz!, kamu birimlerinin bina gereksinimi amac ıyla değerlendirmektedir. Kira bedelleri de yasa ile belirlenmektedir.
Yakı
nılan olayda Valetta'daki, başvurucularm babas ına ait bir
taşı
nmaz, 1941 yilmda sözleşme olmaksızı
n yasa ile konulan kiralama yükümlülüğü kapsamına ahnarak, belirli bir kira süresi
119
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saptanmadan, resmi dairelerin gereksiniminde kullarulm ıştır. MALVARIJ Ğİ
Bu zorunlu ilişki tam 65yıl sürmüştür. Başvuruculara ödenen KULLANIMININ
nda SINIRIANDIRILMASI
son yıllık kira, yaklaşı k 817 EUR civarmdaydı . 1997 yılı
başvurucular Hukuk Mahkemesi' nde dava açarak, binalar ı üzerindeki süreklilik taşıyan yükümlüğün, 'de facto' kamula ştırma
olduğunun saptanmasını istemişlerdir. Mahkeme bu istemi
reddetmiş tir. Anayasa Mahkemesi de, ba şvurucuların mülkiyet
haklarının sürmekte oluş u ve hala kira almaları nedeniyle yakmdıkları olaylarm kamula ştırma olarak kabul edilemçyeceği,
kamu yararı doğrultusunda malvarlığı kullanımının denetimi
u görüşüyle başvuruyu reddetmiştir.
niteliğinde olduğ
Mahkeme başvuruculara gerçek de ğerinin altında kalan
ndan en az ölçüde gelir
düşük kira ödenmesi nedeniyle binalar ı
elde edebildiklerini saptam ıştır. Olaym üzerinde durulmas ı
gereken bir baş ka yönü de nerdeyse 65 y lıdan beri süregelen
bu yükümlülük nedeniyle ba şvuruculara mal sahibi olarak kisıtlamalara karşı haklarını koruyabilecekleri yeterli güvenceleri
içeren yargısal yöntemlerin saptanmamış olmasıdır. Mahkeme
başvuruculara getirilen bu orantısız ve aşırı yükü ele almıştır.
Başvurucular, devlet dairelerinde ve kamu birimlerinde uygun
çalışma ortamı sağ lamak ve genel olarak kamu görevlerini
yerine getiren memurlarm gereksinmelerini kar şılamak için
devletçe yapılan giderlere katlanmak zorunda bırakılmışlardır. Sonuç olarak da yalı devlet, toplumun genel yararlar ı ile
nda kurulnın korunması arası
başvurucularm temel haklar ı
r.
Bu
nedenlerle
ması gerekli olan adil dengeyi sa ğlayamamıştı
n ihlal edildiğine karar
nı
başvurucuların malvarlığı hakları
l
ama
giderleri
ile
maddi
ve manevi tazminat
verilmiştir. Yargı
nda karar verilmesi ise, dosyanın yetersizliği nedeniyle
konuları
ertelenmi5tir.120 (Fleri Soler ve Camilleri/ Malta, 2006)
Malta'da yalnız kamusal gereksimmler için de ğil, üçüncü
kişilerin kullanımına verilmek üzere de özel mülkiyet konusu
olan taşınmazlarm üzerine sözle ş mesiz kira yükümlülü ğü
nda başvurugetirildiği yakınma konusu yap ılmıştır. 1984 yılı
cunun evi devlet Sosyal Konut Edindirme Müdürü tarafmdan
120
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alman bir kararla, kamusal yükümlülük kapsam ına alınmış
ve üçüncü kişilerin kullanımına verilmiştir. Ba şvurucunun
savlarma göre, devletçe seçilip evine yerle ştirilen "sözle şmesiz
kiracı " konumundaki ki ş i, kendisine ne kira ödemektedir,
ne de bu durum nedeniyle kamusal bir bedel öngörülmü ştür. Ba ş vurucu iç hukuk yolları
ndan giri şimlerde bulunmu ş
ancak bunlardan ba şarı sağlayamamıştır. Konut Edindirme
Birimi tarafmdan saptanan yıllık kira 55 Eur civarmdad ır. Bu
durum ba şvurucuyu ekonomik güçlükler içine dü şürmüştar.
Baş vurucu, Anayasa Mahkemesi'ne yöneltti ği itirazlarmdan
da sonuç alamamıştır.

Mahkeme bu olayda da kamusal birim eliyle ba şvurucunun taşmmazu-un dü ş ük kiralarla 22 y ıldan fazla ba şkalarmın
kullanımına verilmesinin malvarl ığı haklarına müdahale
oluşturduğunu belirtmiş tir. Mahkeme ba şvurucuya orans ız
ve aşırı bir yük getirildiğini saptamıştır. Toplumsal bir katk ı
olan üçüncü kiş inin ve ailesinin rahat edecekleri bir konutta
oturmalarını sağlamanın parasal giderlerine ba şvurucunun
katlanmasm ın istenmesi, orant ısız bulunmuş tur. Mahkeme,
Malta Devleti'nin, kamunun genel yararlar ı ile mal sahibinin
malvarliğı hakkı
nı
n korunması arası
ndaki adil dengeyi sa ğlayamaması nedeniyle, 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesinin
çiğnendiğini kararlaştırm
ıştır. (Chigo/Malta. 2006)
Sosyalist üiklerde bile rastlanmayacak türde konutlara
yönelik böylesine aşı
rı kısıtlamanın Malta gibi küçük bir ülkede
ve çok uzun zamandan beri uygulanmakta olu ş u gerçekten
şaşırtıcıdır. Her iki ba ş vurucunun ulusal yarg ı yerlerinde
olumlu sonuç alamamalar ı da, uygulamanı
n benimsendiğini
göstermektedir. Oysa her iki olayda da, bu hizmeti üstlenen
yönetsel birimin Mahkeme'ce de saptand ığı gibi, oldukça denetimsiz çah ştığı gözlenmektedir.
d. Suç Kovuşturması Nedeniyle Malvarl ığının Denetimi

Suçları
n sürekliliğini, yeni suçlarm iş lenmesiniönjenınek
amacıyla suç araçları
na veya iş lenen suçlar sonucunda elde
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edilen varliklara yargı kararlarıyla el konulması, yerine göre MALVARLI Ğ I
mülkiyet hakkını sonlandıran işlemler olmaktadır. Ancak Mah- KULLANIMININ
keme, bu tür kamusal işlemleri, malvarliğı hakları üzerindeki SINIRLAND İ RftMASI
n izledikleri toplumsal
na göre değil, ulusal organları
sonuçları
amaçlara göre de ğerlendirmektedir.
tngiltere'de "Küçük Kırmızı Ders Kitabı" adli çocuklara ve
gençlere yönelik cinsel bilgiler içeren kitab ın yaymcısı müstehcen yaym yapmaktan yargilanm ış ve suçlu bulunmuştur.
Yerel Mahkeme, para cezas ı ile birlikte kitaplarm zoralinuna
n
karar vermiştir. 31 Mart ve 1 Nisan gÜnlü kararlarla kitabı
elde edilebilen çok sayıdaki nüshalarma, basım maizemesine
ndan, 29 Ekim 1971 gürılü bir başka kararla
el konulmuş, ardı
kitapların yok edilmesi öngörülmüştür. Başvurucu her iki işlemin de, 'malvarlığını barışçı yoldan kullanma' hakkma müdahale
olduğunu ve yargısal süreç nedeniyle gereksinimi kalmayan
kitaplarla birlikte baskı kaliplarmın kendisine geri verilmesini istemiştir. Hükümet ise, yakmılan işlemin, 1 Numaralı
Protokol'ün 1. maddesinin birinci tümcesindeki kurala uygun
düşen bir önlem olduğundan Sözleşme'yle çelişmediğini savıınmuştur.
Mahkeme ise, el koymanın geçici bir işlem olduğunu,
başvurucunun iyeliğini sürdürdüğünü, yakmdığı işlemlerin
malvarlığı
nı belirli bir süre dilediği gibi kullanabilme olanaran bir önlem olduğunu benimsemekle birğını ortadan kaldı
likte, uyuşmazliğm özü hakkmda aşağıdaki değerlendirmeleri yapmıştır:
"62. Bu koşullarda Mahkeme, 1 (1). Jlkras ının ikinci cümlesinin, bu davada uygulama yeri bulunmad ığını düşünmektedir. Ingilizce metindeki "mülkiyetinden yoksun b ırakma" ifadesi, tersini düşünmeıje yol açabilir. Ancak Fransızca olarak bir Belçika değişiklik
önerisinden kaynaklanan 1. maddenin yap ısı, bu cümlenin sadece
"malikliğinden yoksun bırakılan kişiye ("Privé de sa proprütd") uygulanacağını göstermektedir (Collected Edition of the "travaux preparatoires", document H (61) 4, s. 1083, 1084, 1086, 1090, 1099,
1105, 1105, 1110-1111 ve 1113-1114).
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Diğer yandan el koyma, 'mülkiyetin kullan ımı ' ile ilgili olup,
ikinci fikranın alanına girmektedir. Bu fikra, Sözle şme'nin 10(2).
SINIRL4NDIRII.MASI
fikrasının tersine, müdahalenin 'gerekliliğ i' konusunda sözle şmeci
devletleri tek karar makamı haline getirmektedir. Bu nedenle Mahkeme kendini, söz konusu yasaklaman ın amaç ve hukukiliğinin denetlenmesiyle sınırlamalıdı r. Mahkeme itiraz konusu tasarrufun,
195911964 tarihli Yasan ı n 3. maddesine göre ve hukuka uygunlu ğu
itiraz konusu olmayan bir yarg ılamadan sonra yapıldığını tespit
etmiştir. Ayrıca el koymavn amacı, yetkili İngiliz makamlarının
takdir yetkilerini kullan ırken anladığı gibi, "ahlaki korumak"tır
(bkz., yukarı da parag. 52). 1 Numaralı Protokol'ün 1(2). fikras ındaki anlamıyla daha geniş bir kavram olan 'genel yarar' kavram ı,
Sözle şme'nin 10(2). fikrası nda kullanılan 'ahlakın korunması ' kavramını da kapsamaktadır.
MALVARLI Ğ I
KULLANIMININ

Bu suretle Mahkeme, bu konuda Hükümetin gösterdi ği gerekçeyi ve Komisyon çoğunluğunun görü şünü kabul etmektedir.
63. öte yandan, Ders Kitabı üzerinde hak kayb ı ve kitapların
imhası, başvurucuyu bazı mallar
ının sahipliğinden sürekli olarak
yoksun bırakmıştı r. Ancak 1 Numaralı Protokol'ün 1(2). fikrasına
dayanılarak alı nan önlemler, sözle şmeci devletlerin hepsinde bulunan bir hukuk ilkesinin ışığı nda yorumlanmıştır; bu ilke ye göre, genel yarara aykırı ve tehlikeli olduğuna hukuken karar verilen mallar
imha edilmek üzere hak kayb ına uğratılır."21
Baş vuru konusu olayda toplatılan kitaplar ve bask ı kalıpları
başvurucuya dava sonucunda da geri verilmemi ştir. Böylece yayıncının mülkiyet hakkı, geri dönüşü olanaksız biçimde sonlandırılmıştır.
AİHM, yukarı da belirtilen gerekçelerle kitab ın toplatılıp yayıncının
cezalandırılması biçiminde ortaya çı kan müdahalenin " ... iç hukuktaki
müstehcenlik konusundaki yasaya dayandırılması nedeniyle hukuken
ön görülebilir olduğunu, genel ahlakın korunmasına yöneldiğinden
meşru bir amacı bulunduğunu ve demokratik bir toplumun gereklerine aykır
ı düşmediğini..." benimseyerek, olayda, dü şünceyi açıklama
özgürlüğünün, mülkiyet hakkının ve ayr
ımcılık yasağının çiğnenmediğine karar vermiş tir. (Handyside/İngiltere, 1976)
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Mahkeme, ba şvurucunun kitaplar ının tümünün kendi- MALVARLI İ
nı son- KULLANIMININ
narak yok edilmesi nedeniyle mülkiyet hakk ı
sinden alı
n amaçları doğrultusunda SINIRLANDIRII.MASI
landıran bu olayı, kamusal organları
değerlendirmiş tir. Devletin amacı, ba şvurucunun mülkiyet
hakkı
nı ortadan kaldırmak değildir. Kamusal müdahale, suç
n
aracı olduğu benimsenen kitaplarm yok edilerek yeni suçlar ı
kitapşvurucunun
ır.
Ba
işlenmesini önlemeyi amaçlamaktad
nın
nılan olay, mülkiyet hakk ı
n, yakı
larını yitirmesine kar şı
yla
ilgilidir.
n
ı
ırlandırılması
barışçıl kullanımının s
AİHM, İngiltere uygulamalarmdan kaynaklanan bir ba şka
n ulusal
olayda da, ceza mahkemesinde yargılanan sanıkları
yasaya aykırı olarak hukuk d ışı yollardan yurt içine soktukn sikkelere el konulmasma ili şkin yargı sal uygulamayı
ları altı
değerlendirmiştir. Olay şöyle gelişnıiş tir. Almanya'da maden
eritme, altm ve gümü ş döküm işlerinde çaliş an AGOSİ firmana başvuran iki ki ş i, Güney Afrika'da üretilen 120.000 pound
sı
n sikkeyi satın almak istemi şlerdir. Yandeğerindeki 1.500 alt ı
lar arasında sözleşme ba ğıtlanmış, altınlar İngiliz plakalı bir
nları alanlar,
otomobil ile gelen alic ılara teslim edilmiştir. Altı
ödemeyi çekle yapmışlardır. Sözleş me'ye göre AGOS İ firması,
çekin karşılığını tahsil edinceye kadar, teslim etti ği altınlarm
sahibi olmaya devam edecektir. Böylece, bir tür "mülkiyet muhafaza koşuluyla satış sözleşmesi" yapıldığı anlaşılmaktadır.
na verdikleri çek kar şılıksız çıkAlıcılarm AGOSİ firması
mıştır. Alıcılarm, bir otomobilin yedek lastiği içerisinde saklayarak Ingiltere'ye sokmaya çal ıştıkları altmlar da gümrük yetkin
lilerince bulunmuş tur. Bu olaydan birkaç ay önce alt ın paraları
nca
İngiltere'ye sokulmas ı yasaklandığmdan, kamu organlar ı
yurda kaçak yoldan giren sikkelere el konulmu ştur.
nı alamayan AGOÇekin karşılıksız çıkması üzerine parası
mesine dayanarak,
sözleş
st, mülkiyeti muhafaza ko şullu satış
yargı yoluna başvurmuş tur. Sonuç. alamaymca uyu şmazlığı
AİHM'ye ta şımıştır.
n ithal yasağının mülkiyet hakkın paraları
Mahkeme, altı
nı, bunlara el
nı taşıdığı
ımının denetlenmesi amacı
nın kullan
185

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

MALVARLIĞ I konulmasmın da yasağm uygulanması
nı sağlayacak bir önlem
KULLANIMININ oldu ğunu benimsemiştir. Mahkeme'ye göre:
SI NI RLANDIRI[MASI
"51. Altın sikkelerin Birle şik Krallığa sokulmasının yasaklanmasının, mülkiyetin kullan ılmasının kontrolü olduğu açıktır. Kaçak
altınlara el konulması ve hak kaybettirilmesi, bu yasağın uygulanması için yapılmış işlemlerdir. Dava Mahkemesinin, alt ınların görevlileri aldatmak amac ı bulunduğu anlaşılacak şekilde gizlenmiş
mal oldukları görüşüyle, bunlar üzerinde hak kayb ı kararını 1952
tarihli Yasan ın 44(f bendine dayandırdığı doğrudur. Ancak Gümrük Müfettişliği hak kaybı için karşı iddiada bulunurken, ba şka
şeylerin yanında, bir ithal yasağına aykırı olarak yurda sokulmuş
mallar üzerinde hak kaybını öngören ayn ı maddenin (b. bendine dayanmıştır. Sikkeler üzerinde hak kayb ı, doğal olarak, mülkiyetten
yoksun bırakma yla ilgilidir; fakat bu ko şullarda yoksun b ırakma,
altın sikkelerin Birle şik Krallık'ta kullanılmasının kontrolü için getirilmiş bir usulün kurucu unsurlarından birini oluşturmaktadır. 0
halde bu davada uygulanacak olan hüküm, 1 Numaral ı Protokol'ün
1. maddesinin ikincifikrasıdır)."Kamusal müdahaleyi orant ısallık açısından değerlendiren Mahkeme, "devlet, hem uygulanacak yöntemi seçmek, hem de belirlenen
hukuksal amaca ulaşmak için kullan ılan yöntemlerin genel ç ıkarlar
açısından haklı olup olmadığını değerlendirmek konusunda geniş bir
takdir hakkı na sahiptir. Adil dengenin kurulması, mülk sahibinin
davranışlarında gösterdiği kusur veya özenin derecesi de içinde olmak
üzere, bir çok etkene dayanmaktad ır." dedikten sonra, İngiliz yargı

düzeninin davacı şirkete kendi kusurlarının da tartışılacağı say
ı yetkili organlar önüne sunma olanağmı verip vermediğini-larm
değerlendirmiştir. Mahkeme, başvuru konusu olaym İngiliz
yargı
lama yöntemleri açısı
ndan geçirdiği aşamalarda yapı
lan
incelemelerin 1. Numaralı Protokol'ün 1. maddesi açısı
ndan
yeterli olduğ
u ve bu nedenlerle AGOS İ'rıin mülkiyet hakkma
sözleşmeye aykırı bir müdahalede bulunulmad ığı görüşüne
varmıştır. (Agosi/ İngiftere, 1986)1
Doğru, Osman çevirisi, http-Aihm.anadolu.edu .trCarss, a. g. y., s. 31.
186

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

Bu karar da, Hanyside davasında olduğu gibi, mülkiyet MALVARLI Ğ I
hakkını yargısal soruş turmadan kaynaklanan kamu yarar ı ve KULLANIMININ
SINIRLANDIRILMASI
yürürlükteki yasalar do ğrultusunda sonlandıran işlemi, izlenen amacı göz önünde bulundurarak, malvarl ığının barışçıl
denetimi olarak de ğerlendirmiştir.
Mahkemelerin suç konusu olabilece ği kuşkusuyla kişilerin malvarlıklarmı sırıırlandırması, yukarıdaki örneklerde de
görüldüğü gibi, birbirini büt(inleyen iki amaca yönelik olabilmektedir. Öncelikle edinilme biçimi ku şkulu bulunan malların
elden çıkarılmaması için önlem ahnmaktadır. Ayrıca yargılama
sürecinde gereksinim duyulan suç kamtlarmm korunmas ı
amaçlanmaktadır. Geçici nitelikteki bu tür önlemler, yarg ılama sonucuna göre ya tümüyle kald ınimakta, yada hukuksal
dayanağının saptanamaması durumunda kesin el koymaya
dönüştürülmektedir. İtalya'da mafya tipi örgüt olduğundan
nda ceza
kuşkulanilan bir inşaat şirketinin yöneticileri hakkı
taşı
nmaz
şirketin
bazı
birlikte
başlatılmasıyla
soruşturması
ve araçlarma elden ç ıkarilmamaları için mahkeme karar ı ile
ihtiyati tedbir konulmu ş tur. Mülkler üzerindeki devir yasaklar ı
ilgili sicillere de işlenmiştir.
İlk derece yargı yerinde baş vurucunun, hukuka uygun
yollardan edindiğini kanıtlayamadığı ve geçici elkoyma kapsamındaki malvarlığının bir bölümünün kesin olarak kamuya
devredilmesi kararla ştırılmıştır. Uzun süren yargılama sürecinde üst mahkeme, başvurucularm itirazı üzerine, el konulan
ve müsadere edilen mallarm geri verilmesini kararla ştırmıştır.
n başvurucuya geri verilBu karar kesinleştiği halde araçları
mesi, taşınmazların tapu kayıtları üzerindeki kısıtlamalarrn
kaldırılması gecikmiştir.
AİHM, başvuruciinun ta şınmazlarma ve araçlarma yetkili
nı, mülkiyetten yoksun
mahkemenin kararı ile el konulması
bırakmayı amaçlamayıp, suç sonucu elde edilme olasılığı bulunan mallarm koruma alt ına ahnmalarmı ve kullanımlarını
smırlayan geçici bir önlem olarak de ğerlendirmiştir. Bu işlemin
ulusal hukukta yasal dayanaklarının bulunması nedeniyle,
nı kaldırdığı tarihe kadar
üst mahkemenin geçici önlem karar ı
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MALVARLI ĞI uygulanan kısıtlamaları
n mülkiyet hakkını ihlal etmediğine
KULL4NIMİ NIN -karar vermiştir. Ancak üst mahkeme kararm ırı kesinleşmesini
SINIRLANDIRILMASİ izleyen en geç iki ay içerisinde geçici önlemlerin kald ırılmış
olması gerekirken, sicildeki el koyma ve zoraiım kayıtlarmm
ancak altı ay ve dört yıl sonra silinniiş olmasmı, hukuksal dayanağı bulunmayan bu gecikme nedeniyle, mülkiyet hakk ı
nı
ihlal eden bir uygulama olarak değerlendirmiştir. (Raimondo/
İtalya, 1994) 124Mülkten yoksun bırakmanm kesin olmaması nedeniyle,
AİHM, geçici önlem niteliğindeki el koymanm her koşulda
ikinci tümce kapsamına girmediğini kararlaştırmıştır. Mahkeme bu başvuruda da karar gerekçelerini ulusal yasalara
dayandırmıştır. Tartışılan olayda ulusal hukuka ayk ırıhğı çok
kolaylıkla görülebilen bir dizi keyfi uygulama söz konusudur.
Yasallık ilkesineaykırıhk, giderek, sözleşmeye aykırılık olarak
nitelennıiştir.
Ayn
ı yıl, yine İtalya kaynaklı bir olay nedeniyle, Mahkeme'nin malvarlığını etkileyen geçici -yargısal önlemler nedeniyle koydu ğu kısıtlamanın ne zaman ve hangi ko şullarda
kaldırılacağı tartışılmıştır. Mimar olan başvurucunun evi,
imar plan
ına aykırı olduğu gerekçesiyle 19 Mayıs 1986'da
Belediye'ce mühürlenmiş , ertesi gün Sulh Yargıcı bu işlemi
onaylamış ve başvurucu hakkmda ceza davas ı açılm
ıştır.
Başvurucunun, konutu üzerindeki elkoyma karar ı
nın kaldı
rı
lması için 30 Mayıs 1986,5 ve 26 Haziran 1987 tarihlerinde
yapt
ığı üç başvuru, kanıtların korunması gerekçesiyle art arda
reddedilmiştir.
Henüz ceza davası sonuçlanmadan bir af yasası çıkartılmıştır. 12 Nisan 1990 günlü Ba şkanlık Kararnamesi'ne göre
de, Üst Mahkeme, davanın düşmesine karar vermiştir. Ancak
kararda ev üzerindeki elkoymanm sonland ırıldığma ilişkin
bir açıklama yer almamıştır. Başvurucu, 17 Aralı
k 1990'da elkoymanın kaldırılması için Sulh Mahkemesi'ne ba şvurmuştur.
Üst mahkeme ancak 3 Haziran 1991'de tebli ğ edilen kararı
nda,
başvurucunun istemini kabul etmiştir.
124
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nın ve
Baş vurucu konuyu, uygun sürede yarg ılanma hakk ı
Hakları
İnsan
nın çi ğnendiği sayı ile Avrupa
malvarlığı hakkı
Komisyonu'na ta şımıştır.
Mahkeme, evin mühürlenmesini onaylayan Sulh
Yargıcı'nın 20 Mayıs 1986 günlü kararı ile başlayıp Üst Mahkeme kararmın kesinleştiği 30 Ekim 1990'e kadar geçen dört yil,
beş ay ve 10 günlük dönemin, ba ş vurucunun iki kez erteleme
isteminde bulundu ğunu da gözeterek, 6/1. madde ba ğlamında
uygun sürede yargılanma hakkmm ihlal edilmedi ğini, kararlaştırdı.
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin çi ğnediği konusunda ise, başvurucu Üst Mahkeme' nin ceza davasmı sonlandıran
4 Temmuz 1990 günlü kararmdan ancak 11 ay sonra el koyma işleminin kaldırılması nedeniyle mülkiyet hakk ının ihlal
edildiğini ileri sürüyordu. Mahkeme öncelikle, el koyman ın
hukuken öngörülmüş olması ve ba şvurucuyu malvarl ığından
yoksun b ırakmayıp yalnızca kullanmasını engellemesi nedeniyle, olayda 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesinin ikinci
paragrafmın uygulanabilir oldu ğunu saptadı . Mahkeme'nin
yerleş ik içtihatlarma göre, temyiz veya itiraz için belirlenen
yasal sürelerin de gözetilmesi gerekti ğinden, ba şvurucunun
ndan 30 Ekim1990 günü ba şlayan süreç, Üst
yakınmaları bakımı
Mahkeme'nin el koymanın kaldırılma kararmın, yaz ı işlerinde
kayda ahndığı 21 Mayıs 1991 son bulmuştur. Bu ko şullarda, 30
nı haklı gösteren bir
Ekim 1990'den sonra el koymanın varlığı
ndan, ba şvurucunun ayr ıca karar verilmesini
neden kalmad ığı
istemesine bile, gerek olmaksızm el koymanın sonlandırilması
gerekiyordu. 21 May ıs 1991 gününe kadar el koyman ın süru gibi, başvurucuya
dürülmesi yasal dayanaktan yoksun oldu ğ
nın ihlal
orantısız bir yük getirdi ğinden, olayda mülkiyet hakk ı
talya,
1994)125
edildiğ ine karar verilmiş tir. (Vendittelli/ İ
Zaman içersinde parasal içerikli suçlarm türleri de ğişmiş,
siyasal ve ekonomik güç odakla•rmm da kat ılımı ile toplumlar
için çok büyük tehlikeler içeren boyutlara ula şmıştır. Avrupa
125 Doğru, Osman, !HAM Kararlar Rehberi, s 440.
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MALVAR İJ Ğ I Konseyi üyesi ülkeler, yasalarmı, suçlarla savaşı
m
KULLANIMININ bu gelişmeleri karşı
layacak biçimde yenilemeye
SINIRL4NDIRILMASI

yöntemlerini
ba5lam ışlardır. Böyle bir yöneliş , bireysel malvarl ıklarmm kayna ğmdan
başlayarak suç ortamları
nın yakı
ndan denetimlerini gerektirmiştir.

Örgütlü suçlar sonucunda elde edilen kazanımlarm, bu tür
karanlık işlere karışmayan ki şiler eliyle aklanıp yeniden ekonomik yaşama dönüşünün sa ğlandığı, bilinen bir gerçektir. Bu
tür paralara, adil yarg ılanma güvencelerine uyulmas ı koşuluyla
ulusal mahkemelerce yasalar do ğrultusunda el konulup kamu
varlığı
na dönüş türülmesi, devletlerin takdir yetkileri içindeki
uygulamalar olarak benimsenmektedir.
Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na iletilen böyle bir
olayda, ba şvurucunun karde ş i örgütlü suçlara katıldığı gerekçesiyle ceza kovu şturması geçirmiş , yapılan yargılamada,
suçtan elde edilen gelirden düzenli olarak ba şvurucuya para
aktarıldığı saptanmıştır. Bu olguları değerlendiren ceza mahkemesi, ba ş vurucunun yasal ticari etkinlikleri ve bildirimde
bulunduğu gelir durumu ile malvarl ığındaki a şırı dengesizliği
kaşilaştırarak, ba şvurucunun ve e şinin sahip olduklar ı bir ev
ve ş irket hisselerine el konu lmas ına karar vermiştir. Yargıtay
incelenmesinde ise, ba şvurucunun itirazlar ı üzerine, daha ba şka ek kanı tlar da gözetilerek, şirket hisselerinin kara paran ı
n
aklanması amacıyla kullanıldığının kesin olarak kanıtlanmadığı, ancak, ba şvurucunun ald ığı evin değerinin kazanc ıyla
oransızlığının kesinlik ta şıdığı, bu nedenle de, ba şvurucunun
kardeş inin yasa dışı işlerden kazand ığı paralarla alındığı inancı
kesinlik kazand ığmdan, zoral ım onaylanmıştır. A İHK'na göre,
dava konusu mallar ı
n zorahmına karar verilmesi, hem suç örgütlerinin toplum için tehlike yaratan kullan ımına engel olmak,
hem de kaynağı belli olmayan bir servete dayanmas ı açısından
yasal bir amaca yöneliktir. Müdahalenin, korunan amaçla
orantılı olması ilkesi açısı
ndan ise, etkili, ve adil bir yarg ısal
güvencenin ba şvurucuya sunulmas ı belirleyici öneme sahiptir.
Komisyon'a göre ulusal mahkemeler önündeki yargilamada,
başvurucunun ve ili şkide olduğ
u çevrenin finansal hareketlerinin somut kan
ıtları ile ortaya konulup tartışılmış olması,
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Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

nda bir kısım malvarlığı üzerindeki zoralırrunın
temyiz aşaması
kaldırılması , müdahalenin keyfi bir nitelik ta şımadığını ve
lama güvencesini içerdi ğini ortaya koymu ştur. Bu
adil yargı
nedenlerle başvuru, AİHS' nin 6. maddesi kapsamında temelsiz
bulunmuştur. Başvurucunun mülkiyet hakkına getirilen müdahalede de, Ek Protokol'tin 1. maddesinin 2. bendi kapsam ında
devlete verilen yetki kapsamında bulunduğu için yasal ve
ölçülü kabul edilmi5tir. 126 (Autorino/ İtalya, 1998 Kom. K.)
İngiltere' de uyuşturucu taşıdığı saptanan bir uçağ a el konulduktan sonra, 50, 000 Sterlin parasal güvence kar şılığında
serbest bırakılması kararlaştırılmıştır. Öngörülen parayı çok
gören ve yatırmamakta direnen başvurucunun itirazları yerinde görülmemiş ve kararlaştırılan güvenceyi ödeyinceye kadar
na izin verilmemiştir. Ba şvurucunun itirauçağmı geri alması
zmdan sonra olay, Gümrük Müfetti şliği'nce de incelenmiştir.
Elde ettikleri bilgi ve belgelerle mahkemeye ba şvuran gümrük
n zorahmına
ı olduğuna ve uçağı
yetkilileri, el koymanın hakl
leidir.
Yerel
mahkeme
bu istemler
ş
karar verilmesini istemi
n zoralimına karar vermiştir.
doğrultusunda uça ğı
AİHM, malvarliğı bağlamında Eki Numaralı Protokol' ün,
1. maddesinin ihlal edilmedi ğini kararlaştırmıştır. Adil yargılamna hakkı konusunda ise, ba şvurucunun itiraz ı üzerine
n, öngörülen güvenceye ko şut
müfettişin dava açmasına karşı
vurucunun
da
dava
açma
olana ğı varken bu yola gitolarak baş
memesi nedeniyle, Sözleşme'nin 6/1. maddesinin de ihlal edilmediğine karar verilmiş tir. (Air Canada/ İngiltere, 1995)127
İngiliz hukuku, daha önce incelenen örneklerde de görüln zor ahmına olanak
düğü gibi, suç işlemede kullanılan araçları
tanımaktadır. Mahkeme'ye göre yasaya dayanan ve kamu
na dönük olan bu tür i şlemler ba şvuruculara adil yargıyararı
lanma güvencelerinin sağlanmış olması nedeniyle, Sözleşme'ye
aykırılık oluşturmamaktadır. Kaldı ki iç hukukta dava açma
olanağı varken bu hakkını kullanmayan ba şvurucunun iç hukuk yollarını tüketmediği anlaşılmaktadır.
San, H. Gürbüz, a. g. y., s. M.
127 Dutertre, s. 210.
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MALVARL İĞİ
İngiltere'de, yukar ıdaki kararı
n da konusu olan uyu ştuKULLANIMININ rucu maddeler ticaretini geriletmek için 1994 y
ılı
nda yeni bir
SI NI RL4NDIRI IMASI

yasa çıkartılmıştır. Yasada, suçlulukları kanıtlananlara, hapis
cezalarma ek olarak para cezaları öngörülmüştür. Para cezası, uyuşturucu ticareti sonucunda kazanılan kara paraya el
konulmasmı amaçlamaktadı r. Bu nedenle, yerel mahkemenin
kararlaştıracağı para cezaları, sanığm uyuşturucu ticaretinden
sağladığı saptanan kazancına göre belirlenmektedir.

Bu yasa çerçevesinde kendisine yüklenen suçu i şlediği
benimsenen baş vurucu hapis cezasma mahkum 'edilmiştir..
Ayrıca, gümrük idaresi müfetti şlerinin saptadığı bulgular
doğrultusunda uyuş turucu ticaretinden kazandığı kanısma
varılan 91.400 GBP para cezas ını da ödemesi kararlaştırılmıştır.
Mahkeme, paranın tahsilinde çıkabilecek güçlükleri gözeterek,
suçlu bulunan kişiye, üç yıl içinde para cezası
nı ödeme olana ğı
tanımıştır. Aynı kararda, ödemenin yap ılmaması durumunda
uygulanmak üzere iki y ıl hapis cezası verilmiştir.
Para cezasmın mülkiyet hakkı
na getirilen haks ız bir müdahale olduğu yakmması karşısı
nda AİHM, başvurucunun
malvarlığına yönelik bulunan haciz karar ın
ın, 1 Numaralı
Protokol'ün 1. maddesinin 2. bendi anlam ında bir ceza oldu ğunu belirtmiştir. Önceki kararları doğrultusunda müdahalenin
hem uyuşturucu ile savaşımdaki caydırıcı etkisi, hem de uyu şturucu ticaretinden elde edilen kazan ımları
n yine ayn
ı amaçla
kullanılması
nın engellenmesi için devletlerin sahip oldu ğu
yetki kapsamında olduğ
unu vurgulamıştır. Ayrıca, malvarlığı
hakları
nın korunmasmda genel kural olan orantılıhk ölçütünün
yerine getirildiğini belirterek, başvurucunun ödemeye mahkum
edildiği meblağı
n son altı yıl içinde uyuş turucu ticaretinden
elde ettiği parayla örtüş mesi nedeniyle, müdahalenin yasayla
korunan amaca uygun oldu ğuna karar vermiştir.
Ülkeye uyuş turucu sokmak suçundan yarg ılanıp mahkum
edilen baş vurucunun aksini kanıtlamadıkça son altı yı
l içinde
kazandıklarınm uyuşturucu suçundan kaynakland ığı yasal
varsaym-una dayan ılarak hesaplanacak oranda malvarl ığı hakkı
nda el koyma kararı verilmesi ve ödenmemesi durumunda
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para cezasırun iki yıl hapse dönüşmesi, ayrıca el koyma yöntemiyle ilgili olarak savunma haklar ınm kullandırılmadığı
yolundaki Sözle ş me'nin 6. maddesinin ihlal edildi ğine ili şkin
yakmmaları ise, malvarlığma yönelik müdahalenin adil bir
yargılama sonucu verilen mahkeme kararma dayal ı olması
nedeniyle temelsiz bulunmu ş tur.' (Steven Phillips/ İngiltere,
2001)
Ekonomik dengesizlikler nedeniyle, zaman içersinde suç
türlerine yenileri eklenmektedir. Ba şvurucu, sahibi olduğu
otobüsü bir şirkete kiralamıştır. Kira sözle şmesine göre araç,
Avrupa ve Asya ülkelerindeki kişilerin ta şmması için kullanılacaktır. Ancak bir süre sonra otobüs şoförleri, yasadışı
olarak kaçak göçmen ta şırken İtalya'da tutuklanmışlar ve
otobüse elkonulmuştur. Şoförlere gözetim cezaları verilmiş
ve mahkeme otobüsün zoral ınunı kararlaştırmıştır. Aracı geri
almak için dava açan ba ş vurucu, özellikle, otobüsünün yasadışı kullanımından habersiz oldu ğunu ileri sürerek, iyi niyetle
unu belirtmiştir. Başvurucu, yarg ılamanın
hareket etmiş olduğ
nda başarısız olmuştur. İtalyan mahkemelerine
tüm a şamaları
göre başvurucu, iyi niyetle hareket etmi ş olduğunu yeterince
kanıtlayamamıştır. Mahkemeler, özellikle, ba şvurucunun
na dair
nda yasadışı olarak kullan ıldığı
otobüsünün bilgisi d ışı
una; bölgenin durumu dikkate al ınbazı kuşkularm bulundu ğ
dığmda, sıkça görülen kaçak göçün ayırıcı bir özellik oldu ğuna
n sabibinden,
na insan taşımakta kullanılan bir aracı
ve yurtdışı
şlerdir. Bu
ine
karar
vermi
daha özenli olmas ının beklendiğ
arada el konulan araç da kullan ılmadığı için bozulmuştur.
Mahkeme, olayı, ba şvurucunun yakmmalarma ko şut olarak
aşağıda özetlenen üç ba şlık altmda ele almıştır:
"1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine göre Kabul edilemezlik:
Mahkemenin bir malvarl ığını etkileyen zoralı m kararı; toplum için
zararlı olabilecek baş kaca bir suçun i şlenmesi sırasında arac ın yeniden kullan ımını engelleme amacı na yöneliktir. Yasad ışı kullanımın
yinelenmemesi do ğ rultusundaki önlem, bu nedenle, mülkiyetin kulı, insan
lanımını n düzenlenmesini gerektirmektedir. Zoral ım karar
128 San, H. Gürbüz, a. g. y., S. 110.
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ticareti ve gizli göçle mücadeleye yöneliktir. Kİ1mu yara rını karşılayan
meşru amacı ile hukuka uygun bir i ş lemdir. Mal sahibinin hakları
ve amaç aras ı ndaki dengeye gelince, her yasal sistem, hukuksal ya da
olgusal varsa y ımları kabul eder ve savunma hakk ı na saygıyı ve uygunluğu destekler. Sözle ş me, bu güvencelerin uygulanmas ı na engel
değildir. Ba şvurucu, arac ını geri alabilmek için İtalyan Mahkemesi'ne
başvuruda bulunabilmiş ve isteminin reddine ili şkin karara karşı
• da, hukuksal aç ı dan temyiz yoluna gidebilmi ş tir. Bu yarg ılama süreçleri, i şlemin me şruiyeti ve ayr ı ca elkoymanı n keyfl olmamas ıyla
ilgilidir. Ayn ı zamanda tarafları n ve ba şvurucunun kan ı t gösterme
hakkına sahip olmalarını ve ba şvurucunun ç ıkarlarını n korunması
için zorunlu olduğuna inanı lan savlarını sunmasını da içermiştir.
Başvurucunun zararland ırılmas ı amacıyla, herhangi bir "yanl ışlığı
kanıtlamaz varsay ı m" da uygulanmamıştı r. Tam tersine, ba şvurucu,
mülkiyet hakk ını geri alması na öncülük edebilecek biçimde iyi niyetli
olduğunu kan ıtlaması için gerekli her türlü olanağa sahip olmu ştur.
Başvurucu tarafindan sunulan kan ıtları n değerlendirilmesinde keyfiuik yoktur. Bu ko şullar altı nda, suçla mücadele aç ısı ndan Devletin
takdir yetkisi dikkate al ındığı nda, müdahale, sürdürülen amaçla
orantısız değildir.

6. Maddeye göre Kabul edilemezlik: Elkoyman ın kaynağındaki
ve ba ş vurucunun motorlu ta şı tını n zoralımı ndaki suç baş
ka biri
tarafindan i şlenmiştir ve ba şvurucu aleyhine ceza yarg ılaması başlatılmamıştı r. Bundan dolayı başvurucu, "cezai bir suçlaman ı n" öznesi
olmamıştı r. Konu bak ımı ndan yetki kural ı na uymazlık yoktur. Söz
konusu yarg ı lama süreci, ba ş vurucunun mülkiyet hakk ını etkilediği
için 6. madde, medeni haklar aç ısı ndan uygulanı r. Bu divada, adil
yargı lama ya da silahlar ın eşitliğ i ilkeleri ihlal edilmemi ştir.
7. Maddeye göre Kabul edilemezlik: Ba şvurucu, zoral ım önleminin bir "ikincil/yan ceza" oldu ğunu ileri sürmü ştür. Bir "suç"
nedeniyle yükletilmi ş olan önlem, bir "ceza"n ı n varlığını içermektedir. Bu davada, öncelikli olan cezai ma/ıkı2miyetin ba şvurucuya
bildirilmiş olması değildir; elkoymayla ilgili yarg ı lama ve zoral ım,
kendisine kar şı yapılmış bir "cezai suçlama"yla ilgili de ğildir. Bu
nedenle, sözkonusu zoral ım iş lemi, suçlamayı izle yenen bir suçluluk
bulgulamasın ı gerektirmemiş tir. Açı klanan nedenden dolay ı, işlem
7. Madde anlam ı nda bir "ceza" olu şturmamaktad
ır.
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Açıklanan gerekçelerle kaçak göçmenlerin ta şınmasında kullanılan kiralık taşı tın zoralımından sonra sahibine geri verilmesi
isteminin reddi: malvarlığını kullan ınıın denetimi kapsamında kabul
edilmez bulunmu ştur." (Yıldırım-İtalya, 2003)129

Avrupa Birliği üyesi Fransa'ya giriş yaparken yanında nakit para bulunmadığmı bildiren kişinin daha sonra görevlilerce
üzerinin aranması sonucunda büyük miktarda yabancı para taşıdığının saptanması nedeniyle kararlaştırılan para cezalarının,
AİHM'ce kara paranın aklanmasmı önlemeyi amaçladığına;
cezaların Topluluk Hukuku'nun orantılılık ilkesiyle uyumlu
olduğuna ve Sözleşme'yle çelişmediğine karar verilmiştir.
(Grıfhorst/ Fransa, 2006)
Mahkeme, Handyside ve Agosi kararlarmdan bu yana,
ulusal yargı yerlerinin kararlar ını değerlendirirken, başlıca iki
ölçüt üzerinde durmaktadır. Bunlardan birincisi, devletlerin
yargılama yasa ve yöntemlerinin, Sözleşme'nin öngördü ğü
yargılama güvencelerini içerip içermediğidir. Bu sorgulamanın amacı, malvarlıklarma el konulan ki şilere ulusal ölçekte,
yasalar eliyle sorunlarıııı çözmeye yetkilendirilen yargı birimnın sağlan
ıp, sağlanmadığmı
lerine savlarmı iletme olana ğı
denetlemektir. E ğer yargısal yapılanma Sözleşme koşullarım
karşılıyorsa, ikinci aşamada başvurucunun bu ko şulardan
yararlandırılıp adaletli bir yargılanma sürecinden geçirilip
geçiilmediğine bakılmaktadır. Başvurucunun ulusal organlar
nda adil yargılanma güvencelerinin tam
önündeki davalar sı
rası
olarak karşılandığı koşullarda Mahkeme, ülkesel de ğerlendirmelere karışmamaya özen göstermektedir. Ancak, hiç ku şku
yok ki, bu tutum da mutlak de ğildir. Başvurucularm, somut
na uygun olarak getirebilecekleri çok önemli
olayı
n koşulları
neden ve gerekçeler, Mahkeme'yi farklı düşünmeye yönlendirebilecektir. Mahkeme'nin göreceli olarak sıcak bakmadığı bir
başka konu da, yasalarla aksi karutlanamayacak varsayımlar
konulmasıdır. Böylesine sorunlar içermeyen ba şvurularda
Mahkeme, genellilde ulusal yarg ı yerlerinin içerik denetimlerini
aynen benimsemektedir.
129

Tortop, Niigün, çevirisi.
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e. Malvarlığı ve Özel Yaşam ilişkileri
Mahkeme, yalnız genel toplumsal konularda de ğil, kamu
yararmın gerektirdiği alanlarda da, devletlerin, bireysel ölçekteki korumacı uygulamalar ı na destek vermektedir. Bu
yaklaşımı
n temeli, ülkelerinin gereksinimi olan toplumsal
içerikli koruma önlemlerinin neler oldu ğunu ve bunların nasıl
uygulanacağını en doğru biçimde saptamaya ulusal organları
n yetkili bulunduğu konusundaki geleneksel tutumudur.
Italya'daki bir bo şanma davası ve malvarlığı konusunda yerel
mahkeme önünde gerçekleş en uzlaşma, sonraki aşamalarda
bazı uygulama güçlükleri ile kar şılaşmıştır. Başvurucu ve
eşinin, ortak yaşamları
ndan olma üç çocukları bulunuyordu.
Karısının açtığı boşanma davası
nda yanlar, şöyle bir anlaşmaya vardılar. Küçük çocuklarm annede b ırakılmalarma karşı
n
oturdukları evin tüm mülkiyeti, belirli bir ödeme yapmas ı
koşuluyla baş vurucuya devredilecekti. Konutun 2001 y ılı sonuna kadarki geçici kullanım ı ise, anneye verilmiş ti. Mahkeme,
sözleşme koşulları
nı onayladı ve çiftin hukuken bo şanmalarma
karar verdi. Bu karar, evin mülkiyetinin ba şvurucuya devrinin dayanağmı oluşturuyordu. Ba şvurucu anlaşılan ödemeyi
yaparak kendi edimini yerine getirmi ş oldu. Ancak bo şandığı
eski eşi, konutu boşaltıp baş vurucuya vermedi. Buna kar şı
n
mahkemeye ba şvurarak, daha bir süre ta şmmazda kalabilmek
için erteleme kararı verilmesini istedi. Mahkeme, anne ve babalarırun bo şanmaları nedeniyle zaten alt üst olan çocuklar ı
n,
evin boşaltılmasıyla ortaya çıkacak sars ıntıdan korunmaları
amacıyla, konut değişikliğini okul döneminin sonuna kadar
geçerli olmak üzere erteledi. Ancak bu sürenin sonunda da
tahliye gerçekleş medi. Sonuçta, başvurucunun itirazlar ına
karşı
n çocukları
n yararlarmın en iyi biçimde karşılanması amacıyla mahkeme, konutun yeni bir ev buluncaya kadar annenin
kullanımına b ırakılmasına karar verildi. Ulusal hukuktaki bu
değerlendirmenin gerekçesi, bo şanma kararı
nda çocuklarla
birlikte gözetimine bırakıldıkları annelerine, yeni bir konut
edininceye kadar ayn
ı evde kalmalarmın yanlar aras ı
ndaki
boşanma sözleş mesinde benimsenmiş olmasıydı.
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n çıkarlarının kamu yararıyla
AİHM bu davada, çocuklar ı
örtüştüğü bir karar verdi. 1 Numarah Protokol'ün 1. maddesine
göre, başvurucunun geçici olarak taşmmazmı kullanmasmdaki
na
engeller, boşanma karanndaki ko şullara, çocuklarm çıkarları
ve annelerinin yeni bir konut edinmekte kar şılaştığı güçlüklere
dayanmaktadır. Ulusal birimler keyfi davranmamış lar, çocuklarm yararlarmı koruma çabası içinde olmuşlardır. Başvurucunın barışçıl kullanımının smırlandırılması,
nun malvarlığı hakkı
babalık sorumluluğunu taşıdığı çocuklarının aile evlerinde
gözetimine verildi ği kişi (anneleri) ile birlikte ya şamasının,
uygun bir çözüm bulununcaya kadar sürdürülmesini gerektirmiştir. Bu nedenlerle ba şvuru açıkça temelsiz ve kabul edilmez
bulunmuştur. (Mancini / Italya, 2005) 130
Ayn
ı tür gerekçelerin öne ç ıktığı bir olay, Rusya'da, babaya karşı, yasal temsilcisi bulunduğu oğlunun malvarlığının
korunması amacıyla, kamusal müdahaleyi gerektirmiştir. Birinci başvurucu, bir apartman dairesi satın alarak, tapu kaydmı
na çıkartmıştır. İkinci başvurucu, küçük
• kendisi ve oğulları adı
oğuldur. Başvurucu, sonradan daireyi satmaya karar vermi ş
ve tasfiye iş lemi için Bölge Meclisi'nin (District Council131)
vesayet ve velayet bölümüne ba şvurmuş tur. Bölge Meclisi,
başvurucuya daireyi satması için izin vermemiştir. Dairenin
satı
lması ailenin malvarlığında azalmaya neden olabilecek ve
karları
bu nedenle özellikle başvurucunun büyük o ğlunun çı
olumsuz olarak etkilenecektir. Birinci ba şvurucunun temyiz
ndan reddedilmiştir. Mahkeistemi yerel mahkemeler tarafı
me, apartman dairesinin ikinci ba şvurucuya gönüllü olarak
nda bir azalma
devredildiğini ve başvurucunun malvarlığı
n izin vermeoluşturabilecek bu satıma, yürürlükteki yasalar ı
diğini bulgulamıştır.
ndığı kısı tlama, iç hukukun öngörBaşvurucunun yakı
düğü bir yasaya dayanmaktadır. Olayda, Devlet'in vesayet
nı etkileyen devir
yetkesi içinde bulunan çocuğun malvarlığı
130
131

Dinç. Defne. çevirisi.
Yerel idare tarafmdan yap ılan ve denetlenen ev ya da apartman dairelerini denetleyen, kira ve satım işleriyle ilgilenen birim.
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yaş hlarm evlerinin devrinin birincil hedef oldu ğu Rus emlak
piyasası
nda, söz konusu hüküm, özellikte çocuklar ın barınma
hakkı
nı koruyan kamu yararmı sürdürmeyi amaçlamaktadır.
Önlemin orantılı olmasının yanı sıra, ilgili kurallar ulaşılabilir
yeterliktedir. Üstelik Mahkeme, ba şvurucunun kısmen kötü
niyet taşıdığını varsaymış olan yetkililerin, istenilen yetkiyi
esirgemesinden yak ı
nan ba şvurucuyla ayni görü şte değildir.
Başvurucunun hukuki temsil ehliyeti, çocuklar ınm yüksek
menfaatleri içinde hareket etmek ve aile bütçesini yönetmek
içindir. O'nun dü şündüğü en yüksek verimliik, tartışılmamış
ya da sorgulanmamıştır. Ulusal yetkililerin birincil kayg ısı,
başvurucunun küçük o ğlu kendi malvarl ığını yönetebileceği
düzeye ve yaş a gelinceye değin, mümkün olan en uzun sürede,
çocuğ
un malvarlığı hakları
nı korumak olmuş tur. Esasmda,
birinci ba ş vurucunun, dairedeki kendi pay ının satımının
ardı
ndan, ikinci ba şvurucunun ç ıkarlarmın korunması için iç
hukuktaki yargılamanı
n herhangi bir noktas ı
nda, bir istemde bulunmaması olağandışı gözükmektedir. Unutulmamas ı
gereken son unsur, k ısıtlama süresinin sı
nırsız olmadığıdır:
Kısıtlama, yaln ızca ikinci başvurucu 14 ya şı
na gelinceye dek
uygulanmıştır. Bu koş ullar altı
nda, kısı tlama, ne birinci ve ne
de ikinci baş vurucu için bireysel ve aşı
rı bir yük olarak tanımlanamaz. Ba şvuru açıkça temelden yoksundur.'32 (Lazarev ve
Lazarev/ Rusya 2005)

Babanın, 14 yaşı dan küçük olduğu anlaşılan oğlunun
malvarlığı üzerindeki yetkisi, genel anlamda velayet hakkı
nı
n kullamlmas ıyla ilgilidir. Velayet alt ındaki küçü ğün
taşınmazdaki pay ını satması için bir çok ülkede, örneğin
Türkiye'de babanın bir baş ka organdan izin almas ı
na gerek
bulunmamaktadır. Anlaşılıyor ki, kararı
n gerekçesinde de
vurgıılandığı gibi, önemli konut sorunlar ı yaşanan Rusya'da,
aile içi alişveriş leri de kapsayan sı
kı bir denetim olu şturulmuştur. AİHM, kendisinin ve o ğullarıııın ortaklaş a sahip olduğu
"
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daireyi satmak için babanın istediği izinin devlet vesayet yet- MALVARLI Ğ I
kiisince reddedilmesini, 1 Numarah Protokol'ün 1. maddesi KULLANIMININ
kapsamındaki, malvarlığı kullanımının denetlenmesi kuralları SINIRLANDIRU.MASI
n gerekçesinde de vurguland ığı
içinde sorgulamıştır. Kararı
gibi, başvurucunun malvarlığına yönelik müdahalenin ulusal
ndan satm
hukukta yasal temelleri bulunmaktadır. Baba tarafı
alınmış bile olsa, çocuğu konutsuz bırakmamayı amaçlayan
müdahale, kamu yararına uygundur. Bu yönleriyle ve geçici
bir süre uygulanacak olu şu nedeniyle Mahkeme, başvuruculara
aşırı yük getirmeyen i şleme yönelik yakınmayı, Sözleşme'yle
bağdaşmaz bulmuştur. Bu olayda belirtilmesi gereken bir ba şka
konu da, Mahkeme'nin, değerlendirmelerini ulusal hukuka
ndan
ve ulusal organlarm içeriğini de paylaştığı ülke koşulları
olmasıdır.
ırmış
kaynaklanan gerekçelerine dayand
Mahkeme'nin Sözleşme'yi yorumlarken örnek içtihatlar
oluşturmasına karşın, çok özel durumlar ı gözeten, yerine
göre genel ilkelerle çelişen kararları olabilmektedir. Bir İsveç
vatandaşı olan Başvurucunun aile üyeleriyle birlikte malik olnda
dukları arazi üzerindeki hakları konusunda paydaşlar arası
nmaz üzerinde 1988 yılında
uyuşmazliklar çıkmıştır. Bu taşı
lan ve başvurucuya
diğer maliklerin izinleri olmaks ızm yaptırı
sonucu
Haziran
1996'da
y ıktırılnııştır.
ait olan ev, uyuşmazlık
Kasım 1996' da yerel mahkeme, arazinin parsellere bölünmesine
karar vermiştir. Yap ılan paylaşım sonucunda Başvurucuya,
u yer düşmüştür. Daha sonra kendaha önce evinin bulunduğ
ı yerde ev yapma izni verilmiştir. Başvurucu evin
disine ayn
yıktırılmış olması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğini
ileri sürmüştür.
Bu başvuru kapsamında tartışılan olay, gerçekte, 1996 yıu arsanın
nda evin yıktırıldığı Haziran ayı ile, evin bulunduğ
lı
ndaki çok
m ayı arası
ı yılın Kası
rakıldığı ayn
başvurucuya bı
kısa bir dönem içinde kalmaktad ır. Uyuşmazlık sürecindeki
kılmak belirsizlik dönemi, ba şvurucunun evinin y ı
5. 6 aylı
na neden olmuştur. Hisseli mülkiyet konumunda bulunan
sı
taşmmazın üzerine diğer ortaklarm onayı alinmadan yapılan
klı yararları tartışmışnda, Mahkeme, kar şıl ı
evin yıktırılması
nedeniyle olabilecek
k
l
ı
maması
tır. Diğer paydaşlarm, evin yı
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MALVARLI ĞI zararları
nın; yıkımın uygulanması durumunda başvurucunun
KULLANIMININ yitikleri kadar büyük olmamas ı nedeniyle, yakmma konusu
SINIRLANDIRILMASI

uygulama Mahkeme'ce denge ögesinden yoksun bulunmu ştur.
Mahkeme, yıkılan evin yalnızca başvurucu ve yakm aile kişileri tarafmdan kullanılmakta olduğunu gözeterek, mülkiyetin
yitirilmesi nedeniyle 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin
ihlal edildiğine, baş vurucuya maddi tazminat olarak 100.000
Euro, ücretler ve giderler için 25.000 Euro ödenmesine karar
vermi5tir.133 (Inga Allard/tsveç, 2003)

Başvurucunun taksim gerçekle şmeden yıllar önce paylı
taşınmaza izinsiz kondurdu ğu yapının yıkılması, ulusal hukukun gerektirdiği bir işlemdi. AİHM konuya, biçimsel hukuka
öncelik tanımak yerine, yarar açısı
ndan yaklaşmıştır. Bir oranda
ulusal uygulama sonucunda ortaya ç ıkan durum da, kararı
n, kişiye özel gerekçelerinin olu şması
na katkıda bulunmuştur. Eğer
payiaşım bu kadar yakın idiyse, başvurucunun konutunun da
bunca aceleye getirilip yıkılması, anlamsız bir işlem oluyordu.
Mahkeme'nin, bu olayda ba şvurucunun yitiklerinin giderilmesi
için oldukça gerçekçi bir giderim belirledi ği gözlenmektedir.
Toplumsal ilişkileri düzenlemek amac ıyla getirilen kuralları
n, olası uyuşmazlıkları giderecek yöntemleri de içermemesi
durumunda, şaşırtıcı çözümsüzlüklerle karşılaşılabilmektedir.
1995 yılı Ağ
ustos ayı
nda başvurucu ve kocası, bir ev satın almışlardır. Başvurucular, resmi belgelerde konutta oturan ki şi
olarak görünen evin önceki sahibi Bay D.'nin ad ım sildirmek
ve kendilerinin ikametgahlar ı olarak yazdırmak için yaptıkları
tüm girişimlere karşı
n, başarı sağlayamadılar. D.'nin, sattığı
evde sürekli oturan kiş i olarak kaydmı sürdürmesini önleyemediler. İkametgahlarm düzenli yazımı 1982 tarihli 'Kentlilerin
İkametgahlarmın Yazımı Hakkı
ndaki Yasa' doğrultusunda yürütülmektedir. Bu yasa uyar ı
nca Bay D. evsiz duruma düştüğü
gibi, kaydedileceği yeni bir ikametgah adresi de bildirmemi ştir.
Bu nedenle, başvurucunun yeni satın aldığ
i konutuna yazılması
için, Slovakya'da daha önce var olan bir kayd ı iptal etmeye
yasal açı dan yetkili hiçbir organ bulunmamaktad ı
r.
133
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na resmi bir yaz ı gönderil- MALVARIJI
Başvurucu, konutuna D. ad ı
KUllANIMININ
diğinden, ayr ıca bir kez de polislerin D.'yi aramak için evine SINIRIANDIRII.MASI
geldiklerinden yakmmaktad ı r. Bu tur olaylar, ba şvurucunun
nda küçük düşürülyeni yerleştiği semtteki komşuları arası
na
mesine, kuş kulu bir kişi gibi tanıtılması neden olmaktadır.
Ayrıca bir çok kamu görevlisine bu olaylar ı, evi nasıl ve hangi
amaçla satın aldığını, tekrar tekrar aç ıklamak zorunda bırakılmıştir. Baş vururcu, D.'nin kaydmın kendi evinden silinmesinin
olanaksızlığmdan,belgelerde D.'nin ev sahibi görünmesinden
yakınmakta, bu durumun özel ya ş am dokunulmazlığını ve
ı ihlal ettiğ ini ileri sürmektedir.
malvarlığı hakların
nın silinmemesi nedeniyle, ba şvurucunun
D.'nin kaydı
özel yaş am alanında meydana gelen ciddi boyutlardaki mü:
dahalelerin, Mahkeme'ce Sözle ş me'nin 8. maddesinin kapsamında bulunduğu kabul edildi. 1982 yasasma göre konutta
adı geçen kiş i ikametgahını yeni bir yerleş im yerine yazdırmadıkça, yeni mal sahibi de, satın aldığı konuta kendi kaydmı
yaptıramamaktadır. Bu durumda sorunun çözümü, gerekeni
yapmayan D.'nin davranışmda kilitlenmektedir. Mahkeme bu
nedenlerle iç hukuk sistemini ba şvurucunun özel ya şam haklarını gözetmekte yetersiz bulmu ştur. 1 Numaralı Protokol'ün
1. maddesine göre ihlal olup olmad ığını araştırmaya ise gerek
olmadığını belirten Mahkeme, ba şvurucuya ya şadığı olumsuzluklar nedeniyle 1.500 € manevi tazminat ödenmesini
)134
kararlaştırmıştır. (Babylonova/Slovakia, 2006
AİHM, Sözleş me' nin 14. maddesi ile ba ğlantılı olarak 8. ve
ndaki
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi ba ğlamında, araları
resmi evlilik ba ğını sonlandırmalarmdan sonra da, nikah ba ğı
ı sürdüren çiftlerin kar şılıklı
n ortak yaşamların
bulunmaksızı
hakları
nı ve hayatta kalan e şin tazminat haklar ıyla birlikte
mağdurluk konumunu de ğ erlendiren yeni bir karar vermiştir.
ntılı bir özetini aşağı da sunn karardan aktar ılan ayr ı
Olayı
maktayız.
1962 doğumlu olan ba şvurucu Rusya Federasyonu'nun
nda ya5amaktaSverdlovsk bölgesindeki Zarechniy kasabas ı
134

Human Right İnformatıon Bulletin, No 68, March-June 2006.
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MALVARLI Ğ I dır. 1984 yılmda Igor Gavrikov ile evlenen ba şvurucunun bir
KULLANIMININ yıl sonra ilk çocukları dünyaya gelmiştir.
Başvurucu 25 Mayıs
SINIRLANDIRILMASI

1995 tarihinde resnıi olarak kocasmdan boşanmıştır. Başvurucu, danışıkli boşanmanın konut standartlarmın geliştirilmesi
amacıyla gerçekleştiğini belirtmiştir. Başvurucu boşanmış bir
kişi olarak baş ka bir konutu talep etme hakkma sahip olmu ş
ve kendisine istemi do ğrultusunda ayrı bir konut tahsis edilmiştir. Başvurucu ve bo şandığı eşi ikamet ettikleri iki ayrı evi
daha geniş bir evle takas etmiş ler ve birlikte bu yeni eve taşmmışlardır. 1996 yılmda çiftin ikinci çocukları dünyaya gelmiş tir. Ancak 3 Temmuz 2001'i 4 Tenımuz'a bağlayan gece
bay Gavrikov bir uçak kazasmda ya şamını yitirmiştir. Kaza
yapan uçak "Vladivostok Avia" (Hava Taşıyıcısı) adli şirkete
aittir. Uçak şirketi tarafmdan ba şvurucuya tazminat önerilmiştir. Baş vurucu önerilen meblağı yeterli bulmanıış ve hava
yolu şirketine karşı bir tazminat davası açmıştır. Başvurucu
kendisi ve iki oğlu adma açtığı davada maddi ve manevi tazminat ile sigorta bedelinin ödenmesini talep etmi ştir.

13 Mart 2002 tarihinde Sverdlovsk Bölgesi Beloyarskiy
ilçe Mahkemesi ba şvurucunun istemlerini k ısmen kabul etmiştir. Mahkeme başvurucunun zararınu-ı sosyal sigorta kapsamı altında alacağı toplu tazminat ve aylık ödemelerle karşilandığına karar vermiş tir. ilçe Mahkemesi ba şvurucunun
manevi zararlarma iliş kin talepleri hakkrnda ise, aşağı da belirtilen kararı vermiştir:
"Davacırnn manevi zararları na ilişkin tazminat istemi Rusya
Federasyonu Medeni Kanun'un 151. maddesine dayand ırılmaktadır. Havayolu şirketinin kusuru sonucunda ba şvurucu çok uzun bir
zamandır birlikte yaşamış olduğu ve iki çocuk verdiği eşini yitirmiş tir. Bir baba ve koca olarak bay Gavrikov'un ani ölüm haberinin
karısı nda ve çocuklarında çok yoğun şok etkisi yaratması oldukça
anlaşılır bir olaydı r. Davacı ayrıca kocasın ın kimliğini teşhis sürecinde ruhsal olarak ac ı çekmiştir. Davacının, partnerinin ölümü
sonrasında yaşamış olduğu depresif ruh hali ilgili t ıbbi raporlarla
belgelenmiştir. Şu anda dahi davacı bakım ve eğitime ihtiyacı olan
iki çocuğa sahip olmas ı nedeniyle ayrıca ıstı rap hali içindedir. Şayet
babaları hayatta olsaydı çocukları n büyütülmesi daha kolay olacaktı.
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Dayalı, davacı eşin tam bir aileye, çocukları n da bir babaya sahip
olması hakkını ihlal etmiştir..."

Mahkeme Rus hava yolu şirketinin 20.000 Ruble'yi davacıya, 200.000. -Ruble'yi çocuklara manevi tazminat olarak
ödemesine karar vermiş tir. Ancak, Sverdlovsk Bölge Mahkemesi 14 Haziran 2002' de, 13 Mart 2002 gÜnlü yerel mahkeme
nı
kararının baş vurucuya tazminat ödenmesine ili şkin kısmı
bozmuş tur. Bozma gerekçesinde:
"İlk derece Mahkemesi tarafindan da tespit edildi ği ve dava
dosyası nda bulunan evraklarla ortaya konuldu ğu üzere bay İgor
Gavrikov 1995 y ılında başvurucudan bo şanmış tır. Konuyla ilgili
hukuk uyarınca baş vurucu, bay Gavrikov'un akrabas ı değildir. Dolayısıyla bir yakınını n yitirilmesi durumunda tazminat ödenmesine
ilişkin yasa hükmü ba ş vurucuya uygulanmayabilir. Ayrıca başvurucunun önceki eş inin ölümü nedeniyle yaşamış olduğu travma hukuksal olarak bir önem ta şımamaktadı r. Bu nedenle mahkeme yeni
bir karara varmak ve bozma do ğ rultusunda manevi zarara ili şkin
istemleri reddedilmek zorundadır." denilmiştir.

5 Ağustos 2005 tarihinde Rusya Federasyonu Temyiz
Mahkemesi ba şvurucunun üst inceleme için yaptığı başvuruyu incelemiş ve esasa iliş kin yeni bir de ğerlendirme yapılması amacıyla baş vuruyu Sverdlovsk Bölge Mahkemesi
Başkanlığı 'na göndermiş tir. Sverdlovsk Bölge Mahkemesi
Başkanlığı 5 Ekim 2005 tarihinde ba şvuruyu yerinde bulmu ştur. Mahkeme ilgili yasan ın manevi zarar için tazminat talep
ı tutmaedilmesini bir evlilik ili ş kisinin mevcudiyetine bağl
salt
evlilik
veya
akrabaliktan
dığına değinmiş tir. Aile bağları
kaynaklanmayabiir. Evin geçimini kazanan ın ölümünün
yalnızca eşe ve kan hısmılarmda bir zarara/üzüntüye neden olmakla kalmay ıp, diğ er aile üyelerinde de bir zarara/
üzüntüye sebep olabilir. Bölge Mahkemesi Ba şkanlığı ayrıca
Bölge Mahkemesi'nin ba şvurucunun ve eski partnerinin beraber yaşadıkları ve partnerin ölümünün duygusal anksiyete ve nevroz yarattığı tespitlerinin de ğerlendirmeye alınmanda Bölge
unu da kabul etmiştir. Bu koşullar altı
mış olduğ
vurucunun
tazminat
istemlerini
red eden
ş
Mahkemesi'nin ba
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kararı yasal değildir. Bu gerekçeyle Sverdlovsk Bölge Mahkemesi Başkanl
ığı başvurucunun manevi zararla ilgili tazminat
kararını bozmuş ve kararın bu kısmının yeniden incelenmesi
için dosyayı geri göndermiştir.
6 Aralık 2005 günü Zarechnyi Bölge Mahkemesi ba şvurucunun kocasmın ölümü nedeniyle manevi zarara maruz
kaldığı
nı benimsemiştir. Mahkeme başvurucunun normal bir
aileye sahip olma ve çocuklara ilişkin baba bakımı haklarının ihlal edildiğine ve başvurucunun depresyona ve zihinsel
travmaya maruz kald ığına karar vermiştir. Bölge Mahkemesi
manevi zararlar için tazminat alma hakk ının kayıth bir resmi evlilikle sı
nırlı kalmadığını vurgulamıştir. Başvurucunun
yaşamış olduğu üzüntünün yoğunluğunu, davalılarin kusurunun kapsamını göz önüne alarak, uygunluk ve hakkaniyet
ilkesini uygulayan mahkeme, başvurucunun partnerinin ölümü nedeniyle uğramış olduğu manevi zararının tazmini amacıyla 200.000 Ruble ödenmesine karar vermi ştir. 14 Mart 2006
tarihinde Sverdlovsk Bölge Mahkemesi bu kararı onamıştır.
Başvurucu, yukarıda karardan aktarılan yargısal süreç
sonucunda, birlikte ya şadığı nikahsız eşinin ölümüyle bağlantılı olarak maruz kaldığı manevi zararlarma ilişkin tazminatı reddeden yerel organlarm özel ve aile ya şamına saygı
duymadıklarmı belirterek yakmmalarmı AİHM'ye taşı
mıştır.
Mahkeme bu yakı
nmayı ayrıca, 14. maddeyle bağlantılı olarak 1 Numaral
ı Protokol'ün 1. maddesi altı
nda da incelemeye
karar vermiştir:
"18. Hükümet, Sverdlovsk Bölge Mahkemesi'nin, bir önceki kararın adil olmadığını kabul etmesi ve yeni bir inceleme için dosyay ı
havale etmesiyle birlikte iddia edilen ihlallerlebağlantılı olarak başvurucunun "mağdurluk" statüsüne sıilıip oln4ıdığını iddia etmiştir.
Yenilenen yargı lama sonucunda Bölge Mahkemesi ba şvurucunun
tazminat taleplerini kabul etmiştir.

19. Mahkeme öncelikle Sözleşme ve Protokol'lerde belirtilen
haklarının ihlal edilmesi iddiasıyla bağlantılı olarak başvurucunun "mağdur" olup olmadığı konusunu inceleyecektir. Mahke-
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me, Sözle ş me'nin 34. maddesi anlam ı nda, bir ihlalin "mağduru"
olduğunun iddia edilebilmesi için yaln ızca başvurunun yapıldığı
tarihte mağdur olmakla kalmay ı p yargılamanın tüm aşamalarında
mağdurluk statüsünün korunmasını n zorunlu olduğunu belirtmektedir. Mahkeme ulusal makamlarca aç ık veya temelde Sözle şme ihlalini kabul etmedikleri ve ba ş vurucuya bir giderim sa ğlamadıkları
sürece, ilkesel olarak ba şvurucu lehine bir kararın veya bir tedbirin
başvurucunun "mağdurluk" s ıfatını n sona ermesi için yeterli olmadığını yinelemektedir (bkz., Amuur/Fransa, 25 Haziran 1996 tarihli
karar, Reports of Judgments and Decisions 1996-111, 36)
20. Görülmekte olan davada iddia edilen ihlal, Bölge Mahkemesi'nin 14 Haziran 2002 tarihli karar ı ndan kaynaklanmaktadır.
Bu kararla ba ş vurucunun partnerinin ölümünün sebep oldu ğu manevi zararı nedeniyle talep etti ğ i tazminat çiftin evlilik bağı ile bağlı
olmadıkları gerekçesiyle reddedilmi ş tir. 5 Ekim 2005 tarihinde Bölge Mahkemesi Ba şkanlığı ilk derece mahkemesinin kararını hukuka
aykırı bularak kısmen bozmu ş ve manevi tazminata hak sahipliğinin
resmi bir evliliğin mevcudiyetine ba ğlanamayacağı na hükmetmiştir. Ba şvurucunun talebi yeni bir inceleme için yönlendirilmi ş ve
inceleme ba şvurucunun manevi zarar ını n tazmin edilmesi ile 50nuçlanmı5tır.
ını
21. Bölge Mahkemesi Ba şkanlığı , Bölge Mahkemesi'nin karar
bozarak manevi zararlara ili şkin tazminat açısı ndan evli olan veya
olmayan partnerler aras ında farklı muamele yapılmasını gerektirecek yasal bir dayanağı n olmadığını kabul etmiştir. Ba şvurucunun
ını büyüttükleri
ı ve çocuklar
ve ölen partnerinin birlikte ya şadıklar
göz önüne alındığı nda, partnerinin ölümünün sonucu olarak ba şvurucunun maruz kald ığı manevi zarar için tazminat almay ı umması
meş ru bir beklentidir. Mahkemenin kanaatine göre bu tespit ba şını n ihlal edilvurucunun yakınmada bulunduğu Sözleş me haklar
şvurucunun
bu
na
gelmektedir.
Mahkeme
ba
diğinin kabulü anlam ı
ihlal nedeniyle herhangi bir giderim al ıp almadığını izlemeye devam
edecektir. Mahkeme yarg ılamalar sırası nda ilçe ve bölge mahkemeı nedeniyle
lerinin başvurucu lehine maruz kald ığı manevi zararlar
200. 000. Ruble tazminata hükmetti ğini, bu meblağı n 13 Mart 2002
tarihinde Bölge Mahkemesi tarafindan hükmedilen tazminat ın 10
katı olduğunu belirtmektedir.
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22. Bu koşullar altı nda Mahkeme, Bölge Mahkemesi Ba şkanlığı 'nm 5 Ekim 2005 tarihli kararını n, sonraki yargılamalar ile birlikte, bir kabul anlamı na geldiğini ve başvurucunun haklarının ihlal
edildiği iddialarının tazmini açısından yeterli olduğunu tespit eder.
Başvurucu, Sözleş menin 34. maddesi anlam ında "mağdur" sıfatına
sahip değildir.

23. Bu nedenlerle 8. madde veya 14. madde veya 1 Numaral ı

Protokol'ün 1. maddesi ihlal edilmemi5tir." 135 (Gavrikova/Rusya,

2007)
Bu baş vuru gerçekten çok ilginç süreçlerden geçmi ştir.
AİHM'deki dosya numarası (42180/ 02)'dir. Ba şvurucu ulusal ölçekteki yargılama sonuçlanıp kesin karar a şamasma
gelmeden önce, Bölge Mahkemesi'nin 14 Haziran 2002 gÜr ılü
olumsuz kararı üzerine 2002 yılmda AİHM'ne başvurmuştur.
Böylece, Rusya'daki ve A İHM'ndeki yargılama aynı zaman
dilimi içinde birlikte ve birbirine ko şut olarak yürütülmü ştür.
AİHM'niiı son kararmda "Mahkeme, baş vurucunun bu ihlal nedeniyle herhangi bir giderim al ıp almadığını izlemeye devam edecektir." denilmiş olması, daha önce rastlanmayan türde, ulusal

yargı üzerindeki açık bir baskı niteliğindedir. Strasbourg'daki
başvuru dosyası, Rusya mahkemeleri üzerinde adeta "demoklesin kılıcı" gibi ası
lı kalmış , sorun çözülüp ba şvurucuya
2002 yılmda kararlaştırılan tazminatm on katına ulaşan bir
ödemeye karar verilmesi üzerine, A İ HM de, yakmmacmm
"mağdur" kimliğinin son bulduğunu saptayarak başvuruyu
sonlandırmıştır.
Kararm bir ba şka önemli yanı da, Mahkeme'nin daha
başka davalarda da de ğindiği gibi, uzun yı llar aile olarak
yaşamalarma karşın aralarmda resmi evlilik ba ğı olmayan
başvurucunun, eş inin bir uçak kazasmda ölümü nedeniyle
manevi tazminata hak kazanmas ı gerektiğin benimsemesidir.
Böylece ba şvurucu, Sözle ş me'nin 34. maddesi anlammda
"mağdur" kabul edilmiştir.
Cengiz, Serkan, çevirisi. (Bu karar Anayasa'nm 90/Son hükmü ile ba ğlantılı olarak ele almdığmda Türk medeni hukukunun özellikle miras
hukukuna dair bazı maddelerinin tekrardan gözden geçirilmesini gerektirebilir.) Çevirenin notu.
206

Avrupa İ nsan Haklar ı Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

B. Vergiler ve Kamusal Yükümlülükler
Nedeniyle Malvarl ığı na Yönelik Önlemler

VERG İ LER VE
KAJUSAL
YÜKÜMLÜLÜKLER

1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ikinci tümcesinde
yer alan, malvarlığı güvencelerinin " ... devletlerin, ... vergilerin
veyahut da sair mükellefiyetlerin ve yahut da para cezalar ının tahsili
için zaruri gördükleri kanunları yürürlüğe koymak hususunda malik bulundukları hukuka halel getirme..." yeceğine iliş kin kural,

doğrudan devletlerin egemenlik haklarm ın uygulanmasıyla
ilgili, zorunlu bir düzenlemedir. Devletlere, vergileri, vergi
yerine geçmek üzere kararla ştırdıkları kişisel katılımları, para
cezalarını ve bu tür yaptırımlardan kaynaklanan edimleri uygulatmak amacıyla çok geniş yetkiler tanınmıştır. Ancak bu
bendin anahtar deyimi, "kanunları yürürlüğe koymak" sözcükleri olmaktadır. Devletler, ulusal ölçekte hangi uygulamalara
geçeceklerse, bunlar ı yasalara dayandırmak zorundadırlar.
Böylece Sözleşme haklarmın kısıtlanıp smırlandırılmasmdaki
ndan
"yasallık" ilkesi, vergiler ve kamusal yükümlülükler aç ısı
da korunmuştur.
Sözleş me'nin uygulanmaya başladığı yıllardan günümüze
ru akan süreç içinde demokratikle şme do ğrultusunda gerdoğ
çekleşen ilerleme ve geliş meler, bireylerin yada tüzelki şilerin
vergi ödeme yükümlülüklerinin temel niteli ğini çok fazla etkilememiştir. Sözle şme'nin kabul edildiği zamandaki durumla
karşılaştırıldığı nda, bireyin yaşantısının "medeni" alanına
Devlet'lerin karışmaları zaman içersinde gerilerken, vergi alanında bu tür geliş melere rastlanmamaktadır. "Mahkeme, vergi
iş lemlerinin hala kamu yetkililerinin imtiyazlar ının temel direğini
oluşturduğunu düşünmekte, vergi ödevlileriyle, yetkili vergi birimleri
arasındaki iliş kinin kamusal boyutunu ön planda görmektedir. Sözleş me ile Protokolle ri'nin bir bütün olarak yorumlanmas ı gerektiğini
göz önünde bulunduran Mahkeme, mülkiyetin korunmas ına ilişkin
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinde yeralan devletlerin verginin
ı gerekli gördükleri şekilde
ödenmesini sağlama yı amaçlayan yasalar
çıkartabilme haklarını özenle korumaktadır."36

Dutertre, a. g. y., s. 208.
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Vergi davalar ında ekonomik çı karların varlığı kesin
olmakla birlikte, Sözle şme'nin 6. maddesinin 1. bendindeki
"medeni hak" kapsamında137 değerlendirilebilmesi için, uyu şmazliğın konusunun nesnel içerikli olması, tek başma yeterli

VERG İ LER VE
KAMUSAL
YÜKÜMLÜLÜKLER
NEDENIYLE
MALVARLI Ğİ NA

görülmemektedir. "Devlet ve ona ba ğlı yetkili birimler karşısında,
özellikle kamu hukuku alan ına girdiği düşünüldüğü için, 6. maddenin 1. bendi kapsam ı nda 'medeni hak ve yükümlülükler' kavram ı
içinde değerlendirilmeyen 'nesnel' yükümlülükler bulunabiln ıektedir.
'Ceza yaptırımı ' amacıyla uygulanan para cezalar ının dışında geçerli
olan durum budur. Özellikle de doğası gereğ i vergi hukukundan
kaynaklanan ve demokratik bir toplumda ola ğan yurttaşlık görevleri
kapsamı ndaki bir yükümlülük olan vergiler de bu konu mdad ır."

YÖNEL İ K ÖNLEMLER

(Schouten ve Meldrum/Hollanda, 1994)
Sözleşme'nin günün koşulları ışığı nda yorumlanması
gereken yaş ayan bir belge oldu ğundan yola çıkan Mahkeme,
toplumsal yaş amda gerçekleşen değişikliklerin ışığında, yasal
korumanın, bireylerin Devlet ile olan ili şkilerini de, 6. maddenin 1. bendini kapsayacak biçimde geni şletilerek yorumlamıştır. Böylece iç hukuk kapsamında yurttaşlar ile kamu yetkilileri
arası
ndaki vergi birimlerinin kararlar ının yasalliğma ilişkin
uyuşmazlıldarm da Aİ HM tarafmdan incelenmesi gerekmiştir.
Ancak bu incelemenin, Sözle ş me ve eki olan belgelerin öngördüğü kıs ıtlamalarla birlikte yürütülmesi gerekti ği, özellikle
vurgulanmıştır. (Ferrazzini/ İtalya, 2001)1
Devletlerin, vergilendirme ve ödevlilerin bu yükümlü lükleri yerine getirmeleri için almacak önlemler konusundaki
yetkileri, içerik bakımından Sözleşme'nin 14, 17 ve 18. maddeleriyle uyumlu olmalıdır. Ayrı ca bu konudaki hukuksal
düzenlemelerde, ödevlilerin 6. ve 13. maddelere göre sahip
oldukları yetkilerine, Sözle şme'yle ba ğdaşmayan smırlama
ve kısı tlamalar getirilmemelidir. Vergilendirme önlem ve
işlemlerinde yasallıktan sonra gözetilecek ikinci ölçüt, "orantılılık" olmaktadır. Mahkeme'nin yerle şmiş içtihadına göre, "1
Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ikinci paragraf ı, madde-

'
208

Dutertre, a. g. y., s. 206.
Dutertre, a. g. y., s. 206.

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

nda ele ahnmandır.
nin birinci tümcesinde belirtilen ilke ışığı
Sonucu bak ımından, kamusal bir müdahale, toplumun genel
çıkarlarının gerekleri ve bireyin temel haklar ının korunması
nda "adil bir denge" oluşturmalıdır. Bu dengeyi
gerekliliği arası
n
önemi,
ikinci paragraf da içinde olmak üzere, 1.
oluşturmanı
maddenin yap ısının genelinde yans ıtılmaktadır. Kullanılan
yöntem ve ulaşılmak istenen amaç arasmda uygun bir oranlalilık ilişkisi kurulmalıdır."139 (Gasus Dosier ve Fördertechnik
GmbH/ Hollanda, 1995)
Mahkeme'nin vergi uygulamaları konusundaki gelenekleşen kararmdan yap ılan yukarıdaki almtınm son bölümü,
ı zamanda, müdahalenin amac ım ve orantıhhğıAİHM' nin ayn
nı denetleyeceği anlanıındadır. Ancak bu denetimin yap ıldığı
koş ullarda da, devletlerin, di ğer haklara oranla çok daha geni ş
na sahip oldukları benimsenmektedir.
bir takdir hakkı
nda beton karıcmm
Mahkeme bu davanm ilk a şaması
vergi alacağma nesnel güvence olu şturup oluş turmayaca ğmi
tartışırken, öncelikle Gasus'un mülkiyet durumunu de ğerlendirmesi gerekmi ştir. Mahkeme, malvarl ığmm 1. madde
bağlamında "özerk" bir anlamı bulunduğunu ve bunun nesnel
ıklar üzerindeki hak sahipli ği ile sınırlı olmadığı görüşünü
varl
öne çıkarmıştır. Gasus'un, beton karıcıyı mülk sahibi olarak
mı, yoksa bir güvence amac ıyla mı elinde bulundurdu ğunun
nı vurgulayarak, her ko şulda, 1. madde ba ğlaönemli olmad ığı
nda
korunan
bir
"mülk"ün sahibi konumunda bulundu ğunu
mı
benimsemiş tir. izleyen aşamada aygıta el konulması, devletin
vergi toplama yöntemlerinin bir gere ği olması nedeniyle,
"vergilerin yada ba şka katkıları n veya para cezalarını n ödenmesini"

olanaklı kılan bir uygulama olmas ı nedeniyle, 1. maddenin 2.
bendi kapsamında görülmüş tür. Ek Protokol'in benimsendillarda, 1. maddenin 2. bendine devletlerin büyük önem
ği yı
verdikleri belirtilen kararda, "keyfi elkoyma anlam ı na gelmediği
sürece, devletlerin uygun gördükleri bütün mali yasaları yürürlüğe
koyma özgürlüğüne sahip oldukları" vurgulanmıştır. Bu olguCarrs, a. g. y., s. 37.
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lardan yola çıkan Mahkeme, ulusal yasan ı
n vergi dairesine,
yükümlülerin denetimindeki i ş yeri veya konutlarda, üçüncü
kiş ilere de ait olsa borçlunun zilyedli ğindeki mallara el koyma
yetkisi tanınmasırıın keyfi bir iş len olmadığım ve daha başka
ülkelerin yasalarmda da bu tür düzenlemelerin yer ald ığı
m
belirtmi5tir.141
Ek Protokol'ün 1. maddesinin üçüncü tümcesi, haciz
iş lemlerini de içermektedir. Bu konuyla ilgili olarak A İHM
şu görüşleri ortaya koymu ştur: "Komisyon gibi, Mahkenie de,
itiraz konusu önlemin yasadan kaynakland ığına ve başvurucuyu
mülkünden yoksun b ırakmak amacıyla tasarlanmadığı na, yaln ızca
malvarlığını n kullanımını önlemek amacını taşıdığına karar vermiştir." Bu gerekçelerle yak ınılan haciz uygulamas ı, 1 Numara'lı

Protokol'ün 1. maddesine uygun bulunmu ş tur. (Venditelli/
İtalya, 1994)
AİHM, devletlerin akçalı politikaları
nı belirlerken, vergi
kaçaklarmı önlemek amacıyla, önahm hakkı da içinde olmak
üzere kamu yararmm gerektirdi ği tüm önlemleri almaya yetkili
oldukları
nı belirtmiş tir. Fransa'da, ta şı
nmaz alımları
nda, kişilerin bu işlemle ba ğlantılı vergilerde indirim sa ğlamak amac ıyla
satış bedelini dü şük gösterdikleri yarg ısma varıldığı durumlarda, bir devlet kurumu olan Tar ım ve iskan Müdürlü ğü'ne,
hak sahiplerine alim-sat ım bedelinin yüzde on fazlası
nı ve satış
giderlerini ko şuluyla önahm hakkı tanınmıştır. A İHM,
yukarıda daha ayr ı
ntılı olarak değindiğimiz kararı
nda, önahm
hakkı
nın her olayda sistematik biçimde uygulanmamas ı ve
çok ender rastlanılması nedeniyle, uygulanabiirlik olas ılığının biinemediği üzerinde durmu ştur. "Devletin vergi kaçağını
önlemek için uygulayabileceği daha baş ka yöntemler bulunmaktad ır.
Vergilerini ödemeyenlere kar şı devlet, dava açarak, para cezas ı salarak
yada ceza davaları yoluyla, etkili bir bask ı olu ş turabilir. Herhangi bir
alıcını n vergi kaçı rma olasılığına karşı önalım riski altında bırakılmasını n, yolsuzluk bulunmadığı koşullarda da m ıflkiyeti sonland ıracak
çok ağı r ve orantısız bir yaptırı m olması nedeniyle Mahkeme, önal ım
yetkisinin kullan ılması nda seçilmiş bir mağdur olan ba şvurucu eğer
'° Carrs, a. g. y., s. 37.
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kendisine dönük olarak al ınan bu önleme karşı etkili bir biçimde itiraz
olanağına sahip olsaydı, haklılığını kanıtlayabilmek için, ki şiye özgü
ve ağır bir kanı tlama yükümlü/üğüne girecek olduğundan, mü/kiyet
hakkının korunmasıyla kamu yararını n korunması arasındaki dengenin bozulduğu" görüş üyle olayda mülkiyet hakkmın ihlal

edildiğine karar vermiştir.14' (Hentrich/ Fransa 1994)
nı bu olayda, Fransa'daki uyguMahkeme, önalım hakkı
lanış biçimine göre orantısız bulmuştur. Hakkın kötüye kullanılması niteliğinde görmüş tür. Kararda eleş tirilen sakmcalarm
giderildiği koş ullarda ise, genellik kazanmış bir uygulamanın
ın yüksek olmasıdır.
Sözleşme'ye uygun bulunma olas ılığın
nda da uyguAİ HM üçüncü tümceyi, el koyma durumlar ı
lamaktadır. "Mahkenıe'ye göre el koyma, yürürlükteki Yasa uyar ınca
gerçekle şmiştir. Başvurucuyu malvarlığı ndan yoksun bırakmak için
değil, yalnızca bunların kullanmasını önlemek amacını taşımaktadır.
Bu nedenle, 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesine uygundur." (Ra-

imondo/ İtalya, 1994)
Bir çok ülkenin yasalar ındaki geçmiş ten kalan ve güncel
özgürlük anlayışı ile bağdaştırılması olanaksız bulunan vergi
ve benzeri yükümlülükler, A İHM'nin kararlarıyla ayıklanmaktadir. İsveç'te hekim olarak çal ışan, İngiliz kökenli, Finlandiya vatanda şı olan başvurucu, hafta sonlarmı ve tatillerini
Finlandiya'daki ailesinin yan ında geçirmekteydi. Isveç'te
hekim olarak çalış tığı için, Finlandiya ile Isveç aras ındaki
çifte vergilendirmenin önlenmesi anla şması gereğince, yalnız
Isveç'te vergi yükümlüsü olmu ştu. Baş vurucu, sürekli Isveç'te
yaşayan bir kişi olmadığından, önceleri yalnızca bölgesel nitelikteki indirimli bir vergiyi ödemekteydi. Ancak 1979 y ılında
vergi yasası
nın de ğiş mesinden sonra, Belediye vergisi yönünden de yükümlü sayilnuştı.
Baş vurucu bütün Belediye vergilerini, bu arada kendisiyle
hiçbir bağı bulunmayan Lutherci Isveç Kilisesi için toplanan
bir vergiyi de ödemekle yükümlü tutulmu ştur. Isveç'te sürekli
i için Belediye vergisini, Isveç Kilisesi'ne ba ğlı
ikamet etmedi ğ
141
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olmadığı için de Kilise vergisini ödememesi gerekti ği düşüncesiyle açtığı davalar, başvurucunun vergi ödevlisi olarak İsveç'te
YUKUMLULUKLER
ikamet ettiği kabul edilerek reddedilmi ştir. Başvurucu, malvarNEDENIYLE
liğı
hakları ile, din ve vicdan özgürlü ğü bakımından ayrımcılık
MALVARLI Ğ INA
YÖNEL İ K ÖNLEMLER yasağının çiğnendiği savlarıyla, AİHK'na başvurmuştur.
VERG İ LER VE

KAMU SAL

Başvurucu, İsveç'te yaşadığı halde İsveç Kilisesi'ne bağlı
olmadığı için kilise vergisi ödemeyen ki şilerin bulundu ğunu
belirtmiştir. Kendisinin İsveç'te yerleş memesine karşm, kilise
vergisi ödemekle yükümlü tutulmas ının ayrımcılık yasağın
ı
çiğnediğini ileri sürmüş hir. Mahkeme'ye göre Sözleşme'nin 14.
maddesi aynı durumda olan kişileri ayrımcılığa karşı korumaktadır. Alman önlemlerin 'makul' olmaması, 'meşru' amaca yönelik bulunmamas ı ve öngörülen yasal amacı gerçekleştirmek
için 'aşı rı bir yük' olarak kabul edilmesi durumunda, ayr ımcılık
gerçekleşecektir. Kaldı ki dayalı Hükümet de, ba şvurucudan
alman bu verginin geçerli hukuksal bir amac ı olduğunu savunamamıştı r. Bu nedenlerle Mahkeme, Sözle şme'nin 14.
maddesi ile 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin çi ğnenmesi
sonucunda mülkiyet hakkı bakımından ayrımcılık yasağının
ihlal edildiğine karar vermiş tir.' (Darby- İsveç, 1990)
Benzer konudaki bir baş ka uygulama, Almanya'da geçmiş tir. Yetkili kamu birimi, ba şvurucudan 1982 yılı için 75
Mark itfaiye hizmetlerine katk ı payı ödemesini istemiştir. Bu
karar, vergi yasalarma dayand ırılmıştır. Yasaya göre Tettnang
kentinde mali yıl başmda yerleşik bulunan her yetiş kin erkek,
itfaiye hizmetlerine kat ılmakla yükümlüdür. Bu hizmete
doğrudan kat
ılmayanlar ise, katkı payı
nı para ile ödeyerek,
yükümlülüklerini yerine getirmektedirler.
Başvunı cu böyle bir istemin anayasadaki e şitlik ilkesine
aykırı olduğ
u görüş üyle kendisine salman verginin kald ırmalarmı istemiş, olumlu yan
ıt alamaymca iptali için İdare
Mahkeme'sinde dava açmıştır. Ancak davası reddedilmiştir.
Federal Anayasa Mahkemesi de, yerleş ik içtihatlarma dayanarak, bu konuda, ayrı
mcılı
k yasağına aykırılık görmemiştir.
142
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Başvurucu, AİHM önünde, zorla çalıştırılma yasağıyla
n çiğbağlantılı olarak cinsiyet yönünden ayr ımcılık yasağını
nendiğini ileri sürmüştür.
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Mahkeme, :öncelikle Sözleşme'nin 14. maddesini tartışmıştır. "14. madde, Sözle şme ve protokollerdeki nesnel kuralların
tamamlayıcısı niteliğindedir. tlyu şmazlığın konusu olan olaylar,
Sözleşme'nin koruduğu haklardan herhangi birinin kapsam ına girmedikçe 14. maddenin uygulanmas ı olanaklı değildir Bu davaya konu
olan zorunlu ödeme, Sözle ş
menin 4. maddesinin üçüncü paragrafinın
(d. bendinde yer alan olağan yurttaşlık yükümlülüklerinden birisidir.
Bu hizmete karşı lık katkı payı olarak getirilen parasal yükümlülük,
edimin nesnel bir karşılığı olarak kabul edilebilir. Ödeme yükümlülüğü Sözle şme'nin 4. maddesinin üçüncü paragrafin ın (d. bendi
kapsamına girdiğinden, bu olayda 14. maddenin, 4. maddenin üçüncü
Jlkrasının (d. bendi ile birlikte okunan uyu şmazlığa uygulanabileceği
benimsenmiştir."

AİHS'nde ekonomik içerikli konulara çok az yer verilmiştir. "Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı" başlıklı 4. madde de
bunlardan birisidir. 4. maddenin 3/d bendinde, "olağan yurtta şlık yükümlülükleri kapsamına giren her türlü çalışma ve hizmet"in,
"zorla çalıştırma veya zorunlu çalışma" olarak kabul edilmedi ği

belirtilmektedir. Mahkeme, uyu şmazlığm konusu olan edimi,
bu madde bağlamında değerlendirmiştir.
"Sözleşme'nin 14. maddesi bakımından objektif ve uygun
bir nedene dayanmayan yani me şru bir amaca sahip olamayan
ve kullanılan araçla amaç arasmda uygun bir orant ı bulunmayan farklı işlemler, ayrımcılık sayilacaktır. Sözleşmeci Devletler, hangi farklı davranışlarm ne ölçüde haklı görülebileceğine
ilişkin belirli bir değerlendirme yetkisine sahip olmalda birlikte,
yalnızca cinsiyete dayanan farklı bir uygulamanın Sözleşme'ye
uygun olduğu kabul edilemez. Zorunlu hizmetler bakımından
kadınlara ve erkeklere farklı uygulamalarda bulunulması
için, Mahkeme'nin önüne çok tutarlı gerekçelerin getirilmesi
gerekmektedir. itfaiye hizmetlerine kat ılma yükümlülüğünün
yasada ve ö ğretide yer almasma karşm, yeterli sayıda görevliu göz önüne alın
ırsa, uygulamada, bir yangında
nin bulunduğ
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n kurtarma etkinliklerinde gönüllü
hiçbir yetişkin erkeğin yangı
görev üstlenmesine gerek bulunmamaktadır. Bu konudaki paYUKUM1ULULER
rasal yükümlülük, yasal açıdan değilse bile, gerçekte, giderim
NEDENIYLE
özelliğini yitirmiştir. Mahkeme, bireylere böylesine parasal
MALVARIJ Ğİ NA
yükümlülükler öngörülürken, cinsiyete dayalı ayrımcı işlemler
YÖNELİ K ÖNLEMLER
yapılması haklı görülemeyeceğinden, zorla çalıştırılma yasağı
bakımından ayrı
mcılık yasağmın ihlal edildiğini kararlaştırmıştır. Mahkeme, yukarıda saptanan ihlalin ışığında, ayrıca 1
Numaralı Protokol'ün 1. maddesi ile, Sözleşme'nin 14. maddesi
bağlamında mülkiyet hakkı bakımından ayrımcılık yasağını
incelemenin gerekli olmad ığma karar vermi5tir. 143 (Karihemz
Schmıdt - Almanya, 1994)
VERG İ LER VE

KAMU SAL

ık hizmetini veya bu
Mahkeme, kararmda zorunlu yurtta şl
hizmetin yerine yetişkin erkeklerden vergi ahnmasmı "cinsiyet
yönünden ayrımcılık" olarak nitelemekle kalmamış, artık, günümüz toplumlarmda gereği kalmamış olan bir yükümlülü ğün
anlamsızliğmı da vurgulanııştır.
Haksız ödenen vergilerin geri alınması, hemen her
ülkede ödevliler açısından sorunlar olu ştuıabilmektedir.
nda
Yunanistan'da bir anonim şirket olan başvurucu, 1987 yılı
vadesi gelmiş gelir vergisi ödemesine mahsuben vergi dairesine
nda vergi yetkilileri, tüm alacak
ön ödeme yapmıştır. Karşılığı
(anapara+faiz) toptan ödenmiş gibi, başvurucuya, söz konusu
bedelin %10'una eşit oranda bir vergi kredisi sa ğlamışlardır.
Başvurucu şirket, ödeme sonrasında, 1987 vergi yılı için, faiz
gelirlerinde esaslı bir düşüş olduğunu beyan etmiştir. Bu bağlamda başvurucu, vergi yetkililerine, hesap üzerinden yap ılan
toplam ödeme nedeniyle fazladan bir ödeme yapmak zorunda
bırakıldığın
ı ileri sürmüştür. Vergi dairesi, ba şvurucunun
alacağı olan parayı geri ödemeyince; başvurucu 1991 yılında
Devlet aleyhine İdare Mahkemesi önünde dava açmıştır. 12
kları
Kasım 1993'te, yapılan duruşmada, yetkililer fazla ald ı
miktarı geri ödemişlerdir. Bununla birlikte, İdare Mahkemesi,
ıkla ödenen vergilere
uygulanabilir iç hukuk açısı
ndan, yanlışl
143

214

Doğru, Osman, !HAM Kararlar Rehberi, s. 439.
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ilişkin davalarda Devlet'in faiz ödemesi gerekmedi ği gerekçesiyle, başvurucunun gecikmiş geri ödeme nedeniyle yasal faiz
istemini reddetmiştir.
İ ç hukuka göre, kesinle şmiş yargı kararı yoluyla, yanlışlıkla yapıldığı onaylanan herhangi bir vergi ödemesinin,
Devlet tarafmdan alacaklı sma geri ödenmesi gerekmektedir.
Somut davada yetkililer, yanl ış ödemenin geri verilmesine
yönelik istem için, 5 yıl sonra ödeme yapmışlardır. Bu nedenle
söz konusu toplam bedelden dolay ı Vergi Dairesi'nin ba şvurucuya borçiandığmın kabulü gerekir. Yapılan son ödeme,
tartışmayı gerektirmeyecek bir aç ıklıkta, içerdiği parasal yarar
nedeniyle, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinde gösterilen
"mü/kiyet hakkı" kavramı kapsamındadır. Bu nedenle, gecikmiş
ödemeden dolayı başvurucunun oluş an zararının karşılanması
amacıyla faiz ödenmesine yönelik isteminin Devlet tarafmdan
nın smirlandırılması olduğundan,
reddedilmesi, mülkiyet hakkı
söz konusu maddeyle uyumludur. Bu ba ğlamda, yetkililerin
kredilerin geri ödenmesindeki gecikme nedeniyle borç faizi
ödemeleri, Mahkeme'nin içtihatlar ıyla tutarlıdır. Vergi ödemelerine özgü durumun yanı sıra; eğer, geri ödeme koşulları
ilgili kişiye aşırı bir yük bindirmiş se yada kişinin ekonomik
nın
güvenliğini aşırı bir biçimde tehdit ediyorsa, katk ı payları
yada verginin toplanmasıyla ortaya çıkan mali yükümlülükler,
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ihlalini olu şturabilecektir. Somut davada, ba şvurucuya istem tarihinden 5 y ıl, 5
ay sonra geri ödeme yap ıhmştır. Bu nedenle, Vergi Dairesi'nin
böylesine uzun bir süre faiz ödemeyi reddetmesi, ba şvurucu
karları ve kamu yararı arasmda korunması gereken
şirketin çı
adil dengeyi bozmuş tur. Haksız verginin, geri ödenmesinde
oluş an gecikmeler nedeniyle vergi yetkililerinden faiz talebinde bulunan ba şvurucu şirketin isteminin reddi, malvarh ğı
haklarının ihlalidir.
Mahkeme, başvurucu şirkete maddi zararı, giderleri ve
n ödenmesine karar vermi ştir.
harcamaları için belli bir miktarı
ın, manevi
Mahkeme, ihlal bulgulamas ının saptanmış olmasın
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VERG İ LER VE
KAMU SA 1

zarar için yeterli oldu ğuna karar vermiştir.1 (Eko-Elda-Yunanistan, 2003)

YÜKÜMLÜLÜKLER
NEDENIYLE
MALVARLI Ğ I NA
YÖNEL İ K ÖNLEMLER

Yukarıda özetlenen kararları
n, Mabkeme'nin, üye devletlerin vergi uygulamalarma yaklaşımı konusundaki ölçütlerini
aydmlatmaya yararlı olabileceğini düşünüyoruz. Kısaca yinelemek gerekirse, devletler, öncelikle kendi yasalar ının ve yargı
yerlerinin ödevliler yararma olan i şlem ve kararları
na uymak
zorundadırlar. Her koşulda, ödevlilerin yargıya başvurma yolu
açık bırakılmalıdır. Devletler, vergi koymakta ve belirlenen
vergilerin toplanması
nda geniş yetkilere sahiptirler. Ancak
bu yetkiler, yükümlüler aras ı
nda cinsiyet ve inanç ayrinılarına
neden olmamalıdır. Vergilerin ödenmesinin sağlanması için,
aşırı dengesiz ve kiş iye özel yaptırımlar uygulanmamalıdır.
Devletler de, yükümlülere karşı borçlarını yerine getirmelidirler. Örneğ in haksız veya fazladan aldıkları vergileri geri
ödemelidirler.
Devletler, toplumsal gereksinimler, suçlarla sava şım,
uyuşturucu kullanımını geriletmek, kumar ı önlemek gibi
parasal öncelik taşımayan alanlarda da, vergilerden yararlanabileceklerdir. Örneğin elektronik oyun araçları
nın, kumar
makinelerinin işletilmesi için alınan vergilerin yükseltilmesi
Çek Cumhuriyeti'nde tartışma konusu yap ılmıştır. Başvurucu,
kumar makineleri işleten lisansli bir şirkettir. 1998 yılı
nda iki
yeni yasa, bu makinelerin i şletilebilmesi için ruhsat ücretine
(harçiarma) artışlar getirmiştir. Başvurucunun işlerini yürüttüğü Belediye, benimsenen yeni yasa nedeniyle kumar makinelerinin iş letilebilmesi için, ücret ödenmesini zorunlu kilm ıştır.
Baş vurucunun bu uygulamaya karşı ulusal organlar önündeki
girişimleri başarısızlıkla sonuçlannııştır.
Mahkeme, iç hukukun bir gereği olan müdahalenin, genel
ve kamu yararı
na yönelik olduğ
unu saptamıştır. Müdahalenin
amacı ile başvurucunun hakları arası
ndaki, orantı gerçekleş-.
tirilmiştir. Böyle bir yasanın getirilmesindeki amac ı
n sorgulanması
nda, davah konumundaki devletin izlediği ekonomik
Tortop, Nilgün, çevirisi.
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politikalarla birlikte, toplumsal güvenlik yönündeki beklentilerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Ba şvurucu
şirketin haklarının büyük bir bölümü korunmu ştur. Başvurucunun, yanlışlığından ve getirdiği yeni ekonomik yükler
nedeniyle ödeme için özel dönemler saptanmasmdan yak ındığı
A vergiden sonra da, işlerinin ve kazancınm arttığı saptanmıştır. Kısaca belirtmek gerekirse, bu alanda devlet güvenlik
n parasal potansiyelinde
payı
nın takdiri, başvurucu firmanı
olumsuz bir etki yaratmanu ştır. Orantısız bir ödeme yoktur.
Devletin vergi ödemelerini ve di ğer kamusal yükümlülükleri
güven altına alma yetkisine aç ıkça aykırı ve temelden yoksun
düşen başvuru, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine göre
kabul edilemez bulunmu5tur. 145 (Oron-Breclav, S. R. O./Çek
Cumhuriyeti, 2004)
Çok fazla yenilik getirmeyen bu kararda, kamusal sorunlar
yaratmaya elveriş li ticari kuruluş lara getirilecek vergilerin belirlenmesinde, devletlerin genel vergi politikalarma ek olarak,
kamu güvenliğinin gereklerini de gözetebilecekleri yolundaki
ı yinelenmektedir.
Mahkeme'nin yerle şik yaklaşım
Aİ HM, yakm bir zamanda AK üyesi ülkelerin yarg ılama
yasalarmda yarg ı harçları yönünden değişiklikler yapmalanı gerektiren çok önemli bir karar vermi ştir. Ba şvurucular,
rı
ndan i şgal edilen bir binanın ve bitişiBükreş'te, elçiik tarafı
n
yasal
sahiplerinin
mirasçilar ıdır. Yararlandırılğindeki alanı
madıkları taşınmazlarmın gerçek değ erini mahkeme yolu ile
ödettirmek amacıyla, 1998 yılında dava açarlar. Hükümet, 1949
nda hiçbir hukuksal yöntem uygulamadan binan ın mülkiyılı
yetini almış ve kullanmaya devam etmi ştir. Romanya mahkemeleri, davacılarm bu könudaki ba şvurularını kabul etmiştir.
nı
n sahibi olma hakk ı
nda, binanı
Böylece, 1999 yılı Ekim ayı
el
n,
kamulaştınilmaksızm
binanı
kazanırlar. Davacılar ayrıca,
konulmasından bu yana geçen zaman için, devletin elde etti ği
ndaki
kirasal geliri baz alarak, yakla şık 30.000.000 Euro civar ı
zararlarının da kendilerine ödenmesini talep ederek, davay ı
Dinç, Defne, çevirisi.
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sürdürürler. Ancak bu isteklerinin yerine getirilebilmesi için,
yaklaşık 320.000 Euro olan yargı harcmı ödemeleri gerekmekteYÜKÜMLÜLÜKlER
dir. Romanya mahkemesi, davay ı sürdürebilmek için, ödenmeNEDEN İYLE
si gereken yargı harçiarmın davacılar tarafmdan ödenememesi
MALVARL ıı NA
nedeniyle tazminat davasınm reddine karar verir.
YÖNELİ K ÖNLEMLER
VERG İ LER VE

K4JViUSAL

Mahkeme, dava konusu olayı, adil yargılanma güvenceleri ve malvarlığı hakları bağlamında ayrı ayrı değerlendirdi.
"Davacılar tarafindan ödenmesi gereken yarg ı harçlarının, ku şkusuz
sıradan davacılar için çok yüksek olduğu gözlenmektedir. Ancak
Mahkeme, bu paran ın, davacınınfinansal durumuna yada davan ın
özel koşullarına göre değil; yasa ile belirlenen yüzdelik dilimler ölçü
alınarak hesaplandığını ve mahkeme işlemleri için davacıların üzerine dü şen payın toplamı olduğunu gözlemlemektedir. Gerçekten de
davacıların gelir yitiklerini karşılamak amacıyla dava ettikleri miktar,
yüksek ve büyük bir meblağdır. Öngörülen yargı harcı, ne yasa dışı,
ne de temelsizdir; malın değeriyle orantılıdır. Buna karşılık işlemleri
başlata bilmek için davacılardan istenen yargı harçları, aşırı derecede
yüksektir. Sonuç olarak, davac ılar, bu girişimlerini sürdüremeineye
zorlanmışlar ve mahkemeye davalarını taşıma olanağından yoksun
u koşulları gözeten Mahbırakılmışlardır. Olayın içinde bulunduğ
keme, yargılama sürecinin ba şlama aşamasındaki bu sınırlamaların,
yargı yerine erişme güvencesini etkisiz b ıraktığına ve uygulaman ın
orantısız olduğuna karar vermiştir."

Mahkeme, "davacıların, malvarlıklarına bağlı gelir yitiklerinin kendilerine geri ödenmesine ili şkin savları kapsamında, Medeni
Kanun ve Anayasa Mahkemesi'nin Sortton karar ı ile uyumlu olarak
yorumlanan "meşru beklentilerinin" tartışabileceğini benimsemiştir.
Kirasal gelire ilişkin ödemenin yap ılmasına dönük hukuki işlemlerin başlatılamaması, başvurucuları, kiralarının geri ödenmesi
güvencesinden yoksun b ırakmıştır. Bu nedenlerle, malvarl ıklarını
barışçıl kullanabilme olanaklar
ına müdahale edildiği, " görüşüne
varmıştır. "Binayı kullanmalarının karşılığı olarak neden devletten hiçbir tazminat alamadıkları konusunda inandırıcı bir açıklama
yapmayan Romen Hükümeti karşısında, Mahkeme, başvurucuların
mülkiyet haklar
ının korunması ve genel yararın gereklilikleri aras ında
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sağlanması gereken adaletli dengenin bozuldu ğuna" bu nedenle
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildi ğine karar
vermiş tir. (Weissman/ Romanya, 2006)146
Bu karar, Sözle ş me' nin uygulandığı ülkeleri, yarg ı harçları
açı smdan yeni düzenlemeler yapmaya yönlendirmektedir.
Yargı harçiarı, kararda da belirtildi ği gibi, kişiye özel ödemeler
olmadıkları için, genel kurallar içinde çözümü, oldukça güçnan her kiş iye çok fazla
tür. Ya ekonomik yetersizlikten yak ı
ı
araştırmadan yargısal yardım olanağı sağlanacaktır, yada yarg
harçları büsbütün kaldırılacaktır. AİHM'ye yap ılan ba şvurularda da harç ve gider ödenmedi ğine göre, belki de en uygun
çözüm, ikinci olas ılık olacaktır.
Ukrayna ve İspanya ortaklığı olan ba şvurucu şirket, Vergi
nDairesi'nin KDV iadesini zaman ında yapmamasmdan yak ı
mıştır. Vergi Dairesi yetkililerinin devletin borcu oldu ğunu
n, alacakları ödenmediği için ba şvurucu,
kabul etmelerine kar şı
vergi iadesi alabilmek amac ıyla 140' tan fazla dava açmak zorunda kalmıştır. Bu gerçeğin saptanmasma kar şm ulusal organlar,
vergi dairesinin bir kusuru olmad ığı sonucuna varm ışlardır.
AİHM, 18 Haziran 2004 tarihi itibarıyla Devlet' in ba şvurucuya
k 4.119.250 Euro borcu olmas ının, birey için orantısız ve
yaklaşı
aşı
rı bir yük oluşturduğu gerekçesiyle, 1 Numaral ı Protokol' ün
1. maddesinin ihlal edildi ğine karar vermi ş tir. Mahkeme 41.
madde ba ğlamında, maddi tazminat olarak 25.000 Euro ile
ücretler ve giderler için 560 Euro' nun ba şvurucuya ödenmesini
kararlaştırmıştır. (lntersplav/ Ukrayna, 2007) 147
Mahkeme'nin kararla ştırdığı tazminat, vergi iadesinin
geciktirilmesi nedenine dayanmaktad ır. Baş vurucunun as ıl
alacaklarmın geri al ınması ise, ulusal yargm ın AİHM'nin dei karara b ırakılmıştır.
ğerlendirmelerine ko ş ut olarak vereceğ

146
147

Dinç, Y ı lmaz, Deniz, çevirisi.
httpAilım.anadolu.edu.tr
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3. Malvarlığını n Dokunulmazlığı na Saygı
Gösterilmesini isteme Hakk ı

MALVARLI Ğ ININ
DOKUNULMAZlI Ğ INA
SAYGI

1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ilk tümcesinde:

GÖSTER İ lMES İ Ni
İ STEME HAKKI

"Her hakiki ve hükmi şahıs, mallarını n masuniyetine riayet
edilmesi hakkı na maliktir." denilmektedir. An ılan tümce, bu
günün diliyle, "Her gerçek ve tüzel kiş inin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır." biçiminde

okunmaktadır.
Devletlerin, egemenlikleri atındaki kiş ilerin malvarliklan ı koruma güvenceleri, Sözleş me kapsamındaki diğ er haklarda olduğu gibi baş lica iki temele dayanmaktad ır. Bunlardan birincisi, alınacak yasal ve yönetsel önlemlerle, ki şilerin
malvarlıklarını korumaktır. Buna kısaca, 'devletlerin objektif
yükümlülüğü' denilmektedir. Bu görevlerin somutla şabilmesi
için, devletlerin, olayın koşulları
nın gerekli kıldığı bazı edimleri yerine getirmeleri gerekir. Yasalarla, yönetsel kararlar
ve düzenleyici işlemlerle alınması gereken bu önlemlerin,
uygulamadaki somut sonuçları da görülmelidir. Kurallar ı
n
belirlenmesi ve ilgili birimlerin kurulmas ıyla gerçekleştirilen
koruma ortamının etkili bir uygulamaya dönü ştürülememesi, bazı kamu görevlilerinin ilgisizli ğinden ileri gelse bile, bu
ilgisizlik kar şısmda, ulusal denetim ayg ıtlarmın devinime
geçmesi zorunludur. Aİ HM bir çok kararı
nda, "Sözle şme'nin
sanal bir belge olmadığını, içerdiği korumanı n uygulama ile geçerlik
kazanacağını" sık sık vurgulamaktadır. Etkili bir denetimin ya-

pılmaması da, koş ullara göre, devletin nesel yükümlülü ğünü
yerine getirmediği anlamında yorumlanabilmektedir.
Devletlerin diğer görevleri, hak sahiplerinin malvanl ıklarma kurumsal bir bütünlük içinde saygı göstermek, devlet
tüzelkişiliğinin i şlem ve eylemleriyle bu haklar ı çiğnememektir. Buna da, devletlerin "negatıf yükümlülüğü" denilmektedir.
Doğrudan devlete ba ğh kamu görevlileri eliyle yada devletin
denetimi ve bilgisi altmdaki ki ş ilerin özendirilmesi sonucunda oluş an eylemler de, devletlerin sorumluluk alan ına girmektedir. Hukuka ayk ırı bireysel eylemler kar şısı
nda çeşitli
biçimlerde ortaya ç ı
kabilen hoşgörülü yakla şımlar, malvarlığı
220
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hakları bağlamında devletlerin negatif yükümlüklerini yerine DEV LETLER İ N
getirmediği gibi, Sözleşme'nin sağladığı diğer güvencelerin POZITIF
YUKUMLULUGU
çiğnenmesi sonucunu verebilmektedir.
Malvarlığı hakları arasmda tanımlanan tüm hak ve yetkiler, birinci tümcenin öngördüğü korumanın kapsamı içinde
bulunmaktadır. Üç kural yöntemine göre de, tart ışılan olaylarda, ikinci ve üçüncü kurallarm uygulanamad ığı koşullarda,
kendiliğinden geçerlik kazanan genel bir ilkedir. A İHM, malvarlığı haklarıyla ilgili uygulamaları üç kural yöntemi içinde
ndan,
sorguladığından, kararlarm çe şitliliğini sergilemek açısı
içerikleri birbirlerine yakm dü şen başvuruları, arama kolaylında aşağıda
ümüz alt başlıklar altı
nı düşündüğ
ğı sağlayacağı
değerlendirmeye çalışacağız. Bu kararlar, ayrıca, devletlerin
malvarlığı bağlamındaki olumlu ve olumsuz sorumluluklarını da ortaya koymaktadır.
A. Devletlerin Pozitif Yükümlülüğü
n en üst kamu
Devletlerin pozitif yükümlülükleri, onlar ı
hukuku tüzelkişisi olmaları nedeniyle, düzenleyici işlev ve
görevlerinin doğal bir sonucudur. Ukrayna'nın Sözleşme'yi
onaylamasmdan önceki dönemden gelmesi nedeniyle yetkisizlik savlarmm da tartışıldığı bu başvurunun kapsadığı
n özü, devletlerin pozitif sorumlulu ğunun açılımıyla
olayları
bağlantilıdır. Rus sermayesi ile olu şan bir holding konumundaki başvurucu şirket, Ukrayna'daki SL şirketinin yüzde 49
hissesinin sahibidir. SL şirketi sermaye artırma kararı alarak,
nı, yüzde 20'ye dü şürmüşbaşvurucunun yüzde 49 olan pay ı
tür. Sermaye artırımından sonra yönetimin ve malvarlığının
SL şirketine geçmesi üzerine, başvurucu şirket tahkim yoluna gitmiş tir. Tahkim Kurulu'na yaptığı başvuru da reddedilmiştir. Başvurucu şirketin bu karara karşı Yüksek Tahkim
Kurulu'na yaptığı başvuru ise haklı bulunarak kabul edilmiş
n baş ka bir Tahkim
ve önceki kararlarm bozulup dosyaları
Kurulu'na gönderilmesi sa ğlanmıştır. Ancak bu aşamadan
işmiş, Ukrayna Devlet Ba şkasonra tartışmanın boyutları değ
i
ı, Tahkim Kurulları'na ulusal çıkarların korunması gerektiğ
n
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yolunda mektuplar göndermiştir. Devlet Başkanı'nm uyarıPOZITIF larmdan sonra, yeni Kurul da ba şvurucunun istemlerini redYUKUMLUWGU
detmiştir.
DEVLEUER İ N

Mahkeme, olayda, adil yargılanma güvencelerinin birkaç kez çi ğnendiği saptanmıştır. Yüksek Tahkim Kurulu
Başkanı'nın, Kurul' dan yeniden yargılama yapılmasın
ı istemesi
üzerine daha önceki kesinleşmiş bütün kararlarm Tahkim Kurul tarafı
ndan iptal edilmesi, Sözle şme'nin 6/1-ii maddesine
aykırı bulunmuştur.
Yüksek Tahkim Kurulu'nun daha önce verdi ği kararları
n,
Kurul Başkanı'nın istemi üzerine Kurul tarafından yeniden görüşülüp iptal edilebilmesi, böyle bir yöntemin varlığı, hukuksal
kesinlik ilkesiyle ba ğdaşmazlığı nedeniyle de, 6/14 maddenin
ihlali olarak değerlendirilmiştir.
Bu olayda, üst yargı yerine başvuru konusunda da sorunlar yaşanrnıştır. Yerel mahkeme, sürenin aşılması nedeniyle
dilekçenin reddine karar vermiş, temyiz harcmın daha sonra
ödenmesine karşm, temyiz isteminin bir aylık süre içinde
yapılmadığı gerekçesiyle reddedilmesi kararlaştırılmıştır. Bu
işleyiş de, Mahkeme'ce, 6/1-i. maddenin ihlali anlam ı
nda
yorumlanmıştır.
Başvuru, yürütme orgarunın mahkemelere baskı yapması
sonucunda mülkiyetten yararlanma olana ğının ortadan kaldırılması açısı
ndan da değerlendirilmiştir. Mahkeme, kesinleşmiş
kararlara itiraz olanağı tanınması ile yürütme organının davaya
müdahale etmesi sonucunda malvarlığmdan yararlanmanın
belirsiz hale gelmesi nedeniyle, 1 Numaralı Protokol'ün 1.
maddesinin ihlal edildi ğine karar vermiştir. (Sovtransavto
Holding! Ukrayna, 2002)"
Bu kararı
n önemli yanı, sorumlu devletin kendi egemenlik alam içinde, bağımsız, yansız ve dürüst bir yargılamayı
gerçekleştirememiş olmasıdır. Gerek yargılama yöntemlerinin
belirsizliği, gerekse başta Devlet Başkanı olmak üzere yürütme
erkinin ögeleri, yargılama sürecine do ğrudan karışabilmekte,
htıp-Aihm.arıadoİu.edu .tr222
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yönlendirmenin de ötesinde buyruklar vermekte, kesinle şmiş DEVLETLERIN
İTİ F
yargı kararlarmı, Mahkeme Ba şkanları eliyle de ğiştirebilmek- POL
'ı'U KUMLULUGİJ
tedirler. Devlet, bu tutumu sonucunda, temel i şlevlerden birisi
lama yükümlülü ğünü yerine getirmemi ş olmaktaolan yargı
dır.
1992 yılında Romanya'da ya şanan bir olayda, ba şvurucunun komşuları, ta şmmazırun arsasına taş an bir pastane imalat
ve satış yeri yapmaya ba şlamışlardır. Ba şvurucu, in şaatın
durdurulması için Mahkeme'den bir tedbir karar ı almıştır.
Başvurucu 5 Kas ım 1993'te arsasma ta şan inşaatm y ıkılmasını
ve taşmmazırım kendisine geri verilmesini öngören bir yargı
kararı elde etmiş tir. Bu karar, 23 Kasım 1994'te Yarg ıtay'ca
da onanııştır. Ayr ıca Belediye'nin, ba şvurucunun kom şularma karşı açtığı davaya ba şvurucu da katılmıştır. Bu dava
na
sonucunda mahkeme, 19 Ocak 1995'te binan ın y ıkılması
ın
n
a
olan
bu
kararlar
karar vermiştir. Ba şvurucu kendi yararı
uygulanması için defalarca idareye ba şvurmuş, ancak sonuç
alamamıştır. 28 Temmuz 2000 günü icra memuru, polisler ve
n gereklerini yerine getirmek için binan ın
diğer görevliler kararı
bulunduğu yere gelmişlerdir. Ba şvurucunun komşuları, binanın yıkılması durumunda kendilerini yakacaklarma ili şkin tehditlerde bulunmu şlardır. Bunlardan biri kendi üzerine benzin
dökmüş , giysilerini tutuşturmuş , aldığı yaralar sonucu iki gün
ı kararı
kan olaylar nedeniyle yarg
sonra da ölmüş tür. Ancak çı
şvurucunun
karar ı
uygulanamadığı gibi, bundan sonra da, ba
ığı tüm giriş imleri sonuçsuz kalm ıştır.
uygulatmak için yapt
nda ölümünden
1930 doğumlu olan ba şvurucunun 2002 y ılı
nı eş i izlemektedir.
sonra davas ı
ı kararlaMahkeme, ba şvurucunun yakmmalarm ı, yarg
rının uygulanması ile bağlantıli olarak, adil yargılanma ve
n
malvarlığı hakları içinde de ğerlendirmiştir. Ulusal organlar ı
1992'de alınan tedbir karar ı üzerine kaçak yap ıya el koymamış
nın Temmuz 2000'e kadar y ıkım için
olmaları, kamu makamları
iş makinelerini olay yerine getirerek y ıkıma ba şlamamaları,
kesinleşmiş bir yargı kararmın 8 yıldan uzun bir süre içinde
uygulanamaması sonucunu getirmi ş tir. Bu nedenle Mahkeme
Sözleş me'nin 6/ 1-i. maddesinin ihlal edildi ğine karar verirken,
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1 Numarah Ek Protokol'ün 1. maddesi kapsam ında baş ka bir
POZITIF incelemeye gerek görmemi ş tir. Maddi ve manevi tazminat olaYUKUMLİJLUGU
rak 10, 000 Euro ile, ücretler ve masraflar için 1, 000 Euro'nun
başvurucuya ödenmesini kararla ştırmıştır. (Ruıanu/Romanya,
2003)'49
DEVLFUERN

Yukarı da özetlenen her iki örnekte de, sorumlu devletin
adil yargılanma güvencelerine ve malvarl ığma saygı gösterilmesini isteme hakları
na yönelik olarak objektif yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gözlenmektedir. Bu tür yükümlülüklerin savsaklanmas ıımı neden oldu ğu yitiklerin çok
ağır sonuçlarının ortaya konulduğu bir karar da, Türkiye'den
gelmiştir. Malvarlığı hakları bağlamında devletlerin pozitif
yükümlülügünün çok yönlü ve biro kadar da ayr ı
ntılı olarak
tartışıldığı olay, Ümraniye çöplü ğünün patlaması sonucunda su yüzüne ç ıkan hukuksal sorumluluklarm ele al ı
ndığı
"Öneryıldız/Fürkiye" kararıdır. Olayları
n geçtiği yer, izlenen
süreç ve Mahkeme'nin de ğerlendirmelerinden ayr ı
ntılı olarak
aşağıya aktardığımız almtılar, baş ta sorumluluk yerlerindekiler olmak üzere, ülkemizdeki herkesin uzun uzun dü şünüp
ivedi çözümler getirmeleri gereken gerçekleri tüm yönleriyle
sergilemektedir:

'A. Ümraniye çöplüğü ve başvurucunun ya şadığı yer
"10. 1970'lerin ilk y ıllarından bu yana, Kazı m Karabekir'e
bitiş ik bir gecekondu mahallesi olan Hekimba şı 'nda ev atıklarının
toplandığı bir çöplük kullan ılmaktadı r. 22 Ocak 1960'ta, Orman
Komisyonu 'na (dolayısı yla da Hazine'ye. ait olan arazinin kullan ımı doksan dokuz y ıllığına İst
anbul Belediye Meclisi'ne verilmi ştir.
Bir vadiye yukar ıdan bakan eğimli bir arazi üzerindeki alan, yaklaşık 350. 000 m 2 lik bir yüzeye yayılmış olup, 1972'den bu yana
Belediye Meclisi ve Bakanl ık makamlarını n sorumluluğu ve yetkisi
altı nda Beykoz, Üsküdar, Kadı köy ve Ümraniye ilçeleri tarafindan
bir çöplük olarak kullan ılmaktadır.

http-Aihm.anadolu.edu .tr224
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Çöplük kullanılmaya başlandığı zaman, bu alanda ikamet edil- DEVLETLER İ N
İTİ F
memekteydi ve en yak ın yerleş im yeri yaklaşı k 3, 5 km. uzaklıkta y- POZ
YUKUMIIJLUGİJ
dı. Bununla birlikte y ıllar ilerledikçe, çöplü ğü çevreleyen alanda
izinsiz gecekondular yap ılmaya başlanmış tı r. Hekimbaşı ile Kazım
Karabekir'i kapsayan resmi bir haritaya göre, ba şvurucunun evi,
Dereboyu Sokağı ile Gerze Sokağı 'nı n birleştiği köşede bulunmaktadır. Evin bir kısmı Belediye'ye ait çöplü ğe bitiş iktir ve 1978'den beri
ilçe Meclisi'ne bağlı bulunan Belediye Ba şkanı 'nın yetkisi altı nda
bulunmaktadı r. Ümraniye çöplüğü artı k mevcut değildir. Yerel
meclis, çöplüğün üzerini toprakla kapatarak üzerine havaland ırma
boruları yerle ştirmiştir. Ayrı ca, günümüzde arazi olarak kullan ımı planlanan yer, Hekimba şı ile Kazı m Karabekir'deki alanlar için
hazırlanmaktadı r. Belediye Meclisi, önceden çöplü ğün bulunduğu
yere ağaçlar dikmi ş, burada, spor alanlar ı oluşturmu ş tur. Buralar
sonunda Ümraniye'nin gecekondu mahallelerini olu şturmuştur.
B. Ümraniye İlçe Meclisi'nin Ald ığı Önlemler
11. 26 Mart 1989'daki yerel seçimlerin ard ı ndan Ümraniye İlçe
Meclisi, şehir geliş im planını 1:1000 ölçeğinde değiştirmek istemiştir. Ancak, karar mercileri Belediye Çöplü ğüne çok yakı n bir alanı
içine aldığı için bu planı reddetmişlerdir. 4 Aral ı k 1989'dan itibaren
Ümraniye ilçe Meclisi, çöplük alan ını iyileştirmek için, toprak ve
hurda y ığınlarını Ümraniye'nin gecekondu mahallelerini çevreleyen alan üzerine dökmeye ba şlamıştı r. Bununla beraber, 15 Aral ık
1989'da, iki Hekimba şı sakini M. C ve A. C., arsa mülkiyeti için ilçe
Meclisi'ne karşı, Üskudar 4. İdare Mahkemesi'nde dava açm ıştır.
Tarlaları na verilen zararlardan yakınmışlar ve çal ış manı n durduını desteklemek
rulmasını istemişlerdir. M. C. ve A. C., ba şvurular
amacıyla, 168900 vergi numarası altı nda 1977'den beri emlak verını gösteren belgeler sunmu şlardır.
gisi ödemekle yükümlü olduklar
ı n bildirimi
1983'te yetkililer, M. C. ve A. C. 'den yasad ışı binalar
lerdir.
Böylece
gayriistemiş
için standart bir form doldurmalarını
ını n kanunen tespiti sa ğlanabilecekti
menkul ve arsa mülkiyet haklar
(bkz., a şağı daki 54. fikra.. 21 A ğustos 1989'da, bu iki şahsın isteği
üzerine, Belediye Meclisinin su ve kanalizasyondan sorumlu yetkilileri, evlerine sayaç yerle ş tirme talimatı vermiştir. Ayr ıca, elektrik
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faturalarının küp yaları na, su sayaçlarından alı nan oku malani göre,
POZITIF M. C. ve A. C. 'nin kulland ıkları su için düzenli ödemeler yapt ıklaYUKUMLULUGU
rını göstermektedir.
DEVLETLER İ N

12. İlçe meclisi, Bölge Mahkemesi'ndeki savunmas ını, M. C. ve
A. C. 'nin talep ettiği arazinin çöplerin toplandığı yer üzerinde olduğuna, orada bulunan evin sağl ık koşullarına uygun olmadığına ve
tapularının düzenlenmesi için ba şvuru yapma haklarını n olmadığına dayandırmıştır. 2 Mayı s 1991de, Bölge Mahkemesi söz konusu
arsa üzerindeki haklar
ının kullanılması na müdahalede bulunulduğ u gerekçesiyle, M. C. ve A. C. 'nin lehine karar vermi ştir (dava
no. 198911088). Bununla beraber, Yarg ı tay, 2 Mart 1992 'de hükmü
iptal etmiş tir. 22 Ekim 1992'de Bölge Mahkemesi, Yarg ı tay'ın kararı na uyarak M. C. ve A. C. 'nin iddialar ını reddetmiştir.
13. 9 Nisan 1991 'de Ümraniye İlçe Meclisi, çöplüğün ilgili yönetmeliklere, özellikle de 14 Mart 1991 'deki Kat ı Atık Kontrolü Yönetmeliğ ine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla uzmanların
atanması için, Üsküdar Bölge Mahkemesi'nin Üçüncü Dairesi'ne
baş vuruda bulunmu ştur, İlçe Meclisi ayn ı zamanda, Belediye Meclisi ve çöplüğü kullanan diğer ilçe Meclisleri'nin aleyhine açmak
için hazırlandığı tazminat davas ını destekleyen bir kanı t olması açısından, uğradığı zararın değerlendirilmesi için ba şvuruda bulunmuştur. Uzman görüş ü için yapılan başvuru, 1999176 no'lu dava
olarak işlenmiş; 24 Nisan 1991 'de, bu amaç için bir çevre profesörü,
bir tapu sicil memuru ve bir adli t ıp uzman ından oluşan bir uzman
komitesi olu şturulmuştur. 7 Mayı s 1991 'de hazı rlanan bilirkişi
raporuna göre, söz konusu çöplük 14 Mart 1991 'deki Yönetmeliklerin 24-27, 30, 38. Maddelerinde, "inter alia", yer alan şartlara
uymamaktadır. Ayn ı şekilde, çöplük çevrede ya şayanlar, özellikle de
gecekondu mahallelerinde oturanlar için ciddi sa ğlık riskierini arttırabilecek birçok tehlike içermektedir: hurda y ığınlarını n bulunduğu
yere elli metre uzaklı kta olan evlerle çöplüğü ayıran duvar ya da çit
bulunmamaktadı r. Çöplükte toplama, gübre, geri dönü şüm ve yakma sistemleri bulunmamaktadı r. Drenaj ya da drenaj suyu ar
ı tma
sistemi kurulmamıştı r. Uzmanlar, Ümraniye çöplüğünün "insanları, hayvanları ve çevreyi her türlü riske maruz b ıraktığı " sonucuna varmışlardır. Bu bağ lamda rapor, yirmi civar
ında bulaşıcı hastalığın yayılabileceğine dikkat çekerek, şunların altını çizmiştir:
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Bütün atı k toplama yerlerinde metan, karbondioksit ve DEVLETLER İ N
İTIF
hidrojen sülfat olu şmaktadı r. Bu maddeler toplanmal ı ve... dene- POL
YUKUMLULUGU
tim altında yak ılmalıdı r. Ancak, söz konusu çöplükte bu sistem
uygulanmamaktadı r. Metan, belli bir oranda hava yla karı ştığında
patlayabilir. (At ıkları n) parçalanması sonucu ortaya ç ıkan metan
gazını n patlamasını önlemenin hiçbir yolu yoktur. Allah korusun,
çevredeki evler dü ş ünülürse hasar büyük çapl ı olabilir..."
"...

27 Mayı s 1991'de, rapor söz konusu dört ilçe Meclisi'nin ilgisine sunulmuş, 7 Haziran 1991 'de ise Vali bilgilendirilmi ş ve
kendisinden Sağlık Bakanlığı ile Başbakanlı k Çevre Müste şarlığı 'na
bilgi vermesi istenmi ştir.
14. Kadı köy ve Üsküdar ilçe Meclisleri ve Belediye Meclisi, s ırasıyla 3, 5 ve 9 Haziran 1991 'de itiraz ettikleri bilirki ş i raporunun
iptal edilmesi için ba şvuruda bulunmu şlardır.
15. Bununla beraber, 18 Haziran 1991'de rapordan haberdar
edilen Ba şbakanlı k Çevre Müste şarlığı, belirtilen sorunlara çözüm
bulması için İstanbul Valili ği'ne, Belediye Meclisi'ne ve Ümraniye
ilçe Meclisi'ne tavsiyede bulunmu ş tur (no. 09513).
16.27Ağustos 1992de, Ümraniye Belediye Ba şkanı Şinasi Öktem, Belediye Meclisi ile kom ş u ilçe meclislerinin at ık toplama alan ını kullanmalarını önlemek amac ı yla geçici önlemlerin uygulanmas ı
için, Üsküdar Bölge Mahkemesi'nin Birinci Dairesi'ne ba şvuruda
bulunmuş tur. Özellikle de, daha fazla çöp at ılmamasını, çöplüğün
kapatılmasını ve ilçesinin uğradığı zararı n tazmin edilmesini talep
etmiştir. 3 Kas ım 1992'de, İstanbul Belediye Meclisi temsilcisi bu
başvuru ya itiraz etmi ş tir. Temsilci, Belediye Meclisi'nin çöplü ğe giden yolları n bakımını yapma, hastal ıkları n ve kokuları n yayılmasını
ını vurgulayarak, özellikle de
ve köpeklerin tahribini önleme çabalar
çöp alanını geliştirmek için bir plan olu şturulduğunu belirtmiştir. Çöplüğ ün geçici olarak kapatılması talebiyle ilgili olarak, temsilci Ümraniye Ilçe Meclisi'nin kuruldu ğu 1987 yılı ndan beri çöp
alanını tehlikeli ve zararl ı maddelerden ar ındırnıak için hiçbir şey
yapmadığını iddia etmiş tir. Belediye Meclisi, gerçekten de modern
ı n geliş tirilmesi için ihale davetinde
standartlara uyan yeni alanlar
bulunmu ştur. İlk planlama sözle ş mesi bir Amerikan firmas ı olan
CVH2M Hill İnternational Ltd'e verilmi ş, s ırası yla 21 Aralı k 1992
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DEVLETLERiN ve

17 Şubat 1993'te İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalar ı için
yeni alanlar tasarlanm ıştı r. Projenin 1993 y ılı içinde tamamlanmaYUKUMWLUGU
sına karar verilmi ştir.
POZITIF

17. Bu işlemler askı da iken, Ümraniye İlçe Meclisi, 15 Mayıs 1993'ten itibaren çöp dökülmesine izin verilmeyece ğini İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı 'na bildirmiştir.

C. Kaza
18. 28 Nisan 1993'te sabah 11 sularında çöp alan ında bir metan gazı patlaması meydana gelmiştir. Yığ ma sonucu ortaya çıkan
bası nçtan kaynaklanan kayman ı n ardından, atıklar çöp yığı nından
kopmuş ve başvurana ait konutun da içinde bulundu ğu, çöplüğün
kurulduğu vadinin taban ına yerleşmiş on civarı nda gecekondunun
üzerine kaym ıştı r. Kazada otuz dokuz ki şi hayatını kaybetmiştir."
Yukarı daki anlatımları n da ortaya koydu ğu gibi, tüm uyarı
ve girişimlere karşı n gereken önlemler alınmadığı için beklenen
olay gerçekle şmiştir. Ba şvurucular, A İHS'nin 2, 8 ve 13. maddeleri ile 1 Numaral ı Protokol'ün 1. Maddesi'ne dayanarak, İstanbul,
Ümraniye'deki Belediyeye ait çöplükte meydana gelen metan gaz ı
patlaması sonucu ya şamlarını yitiren yakınlarını n ölümlerinden
ve malvarlıklarını n büyük zararlar görmesinden yerel organlar ın
sorumlu olduğunu ileri sürmü şlerdir. Ba şvurucular ayrı ca, davaları yla ilgili yerel i şlemlerin, A İHS'nin 6. maddesinde yer alan hakkaniyet ve uygun süre gereklerine uymad ığından yakın m ışlardır.
Mahkeme bu a şamadan sonra, Türkiye'de izlenen hukuksal giri şimleri ve alı nan sonuçlar
ı değerlendirmiş tir. Mahkemenin saptamalarına göre:
"23. 14 Mayı s 1993'te Cumhuriyet Savc ısı, bazı kaza mağdurlarının ve tanıklarının ıfadesini dinlemiş tir. 18 Mayı s 1993'te uzman komitesi, Cumhuriyet Savc ısı 'nı n istediği raporu sunmu ştur.
Bu raporda komite ilk olarak, 1 :5000 ölçe ğinde geliş tirme plan ının
olmadığını, 1:1000 ölçeğindeki şehir geliş tirme planını n ona ylanmadığını ve yığı n alt
ında kalmış olan evlerden çoğunun asl ında şehir
geliştirme plan ını n kapsadığı alanın dışı nda, çöp alanını n uzak bir
kenarı nda olduğunu ifade etmiş tir. Uzmanlar, -zaten sabit olmayan
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zemini etkileyen- kaymanın hem çöplüğün içindeki gazın yığılma DEVLETLER İ N
basıncı ile, hem de gazı n patlaması ile açıklanabileceğ ini belirtmiş - POZITIF
YUKUMWLUGU
lerdir. Uzmanlar, ilgili yönetmelikler uyar ınca idari yetkililerin yükümlülüklerini ve görevlerini yineleyerek, kazan ı n sorumluluğunun
ı lması gerektiği sonucuna varmışlardır:
aşağıdaki gibi paylaştır
"(i) Çöplüğün kurulduğu 1970 yılında var olan ve o zamandan bu yana daha da kötü hal alan teknik sorunlar ın önlenmesi için
yeterince erken harekete geçmediğ i için ya da 3030 numaralı kanun
uyarı nca söz konusu ilçe meclislerine alternatif çöp toplama alan ı
göstermediği için İstanbul Belediye Meclisi 218;
(ü) 20814 sayılı Yönetmeliklerin aksine, 1000 metre geni şliğinde yerleşime kapalı bir tam pon bölge bırakmadan bir geliştirme planı
uyguladığı için; alanı kanuna aykırı yerleşim yerlerinin yapılması na cazip bir hale getirerek 7 Mayı s 1991 'deki bilirkişi raporuna rağmen bu evlerin in şa edilmesini önlemek için hiçbir önlem almad ığı
için Ümraniye ilçe Meclisi 218;
(iii)çöp yığınlarına yakın bir yere yerle şerek aile üyelerini tehlikeye attığı için gecekondu sakinleri 118;
(iv) Katı Atık Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak çöplüğü
kontrol etmediği için Çevre Bakanlığı 118.
(v) kaçak yapıla ş mayla ilgili olarak birçok kez af ç ıkararak bu
tür yerle şimlerin yayılmasını teşvik ettiği ve ev sahiplerine tapu
verdiğ i için Hükümet 118 sorumlu bulunmu ştur."
ıdaki saptamalara uygun olarak geSonraki aşamalar, yukar
lişmiştir. Teftiş Kurulu Başkanı 'nın görevlendirdiği bilirkişilerin 9
Temmuz 1993 günlü raporları nda, Cumhuriyet Savc ısı 'nın raporlar
ında, aynı kamu görevlilerinin sorumlulukları açıkça vurgulanmıştır. AİHM'nin kararı nda, bu gelişmelerin ışığı altında alınan
önlemlerden kendisinin haberdar edilmesini talep etti ğini belirten
ına değinilBelediye Başkanı Nurettin Sözen'in a şağıdaki yanıtlar
mektedir:
"Belediye meclisimiz, 1993ün sonuna kadar, eski alanlar ın
mümkün olabilecek en az zararl ı biçimde kullanılmasını sağlamak
için gerekli önlemleri alm ış, ş imdiye kadar ülkemizde giri şilen en
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DEVLEİİ£Rİ N büyük ve en modern tesislerden birinin in şası için bütün hazırlıkPOT İ F ları tamamlamıştır. Ayrıca, gerekli şartlara uygun geçici bir atık
YUKLJMWLUGU

toplama alanı kuruyoruz. Bunun yan ı sıra, [ömürlerinin sonunda
olan] eski alanlarda yenile ştirme çalışmalar
ı devam ediyor. Kısacası,
geçtiğimiz üç yı l içinde, belediye meclisimiz at ık problemiyle ciddi
bir biçimde ilgilenmiştir... [ve] şu an çalışmalar devam etmektedir.

33. 4 Nisan 1996'da çı kan bir kararda Daire, bu savunmalarının asılsız olduğunu göz önüne alarak iki belediye ba şkanını suçlu
bulmuştur. Yargı çlar, kararlarını özellikle 29 Nisan 1993 ve 9 Temmuz 1993 tarihleri aras ında yapı lan kapsamlı ceza soruşturmaları
sırası nda elde edinilen kan ıtlara dayandırmış tır (bkz., yukarıdaki
19 ve 28. Maddeler). 30 Kası m 1995'te çıkan bir karardan, söz konusu makamların her birine düşen yükümlülük payını belirlerken,
yargıçların Cumhuriyet Savcısı 'nın talebi üzerine bu konu üzerine
hazırlanan ve 18 Mayı s 1993'ten itibaren elde mevcut olan bilirki şi
raporundaki bulguları tereddüt etmeksizin ona ylanıış olduklar
ı anlaşılmaktadır (bkz., yukar
ıdaki 23. madde. "... [uzman] raporundan
haberdar olmalar
ına rağmen, iki sanık uygun koruyucu önlemler
almamışlardır. Kalabalığa ateş eden bir kişinin insanların öleceğini bilmesi gerektiğ i ve sonradan öldürme niyetinde olmadığını
iddia edemeyeceği gibi, bu davada san ıklar görevlerini ihmal etme
niyetinde olmadıklar
ını iddia edemezler. Bununla beraber, bütün
sorumluluk onlara ait değildir. Diğerleri gibi onlar da görevlerini
ihmal etmiş lerdi. Bu davada ası l hata, bir yamaç üzerine kurulmu ş
olan çöplüğün alt kısmına evler yapılmasıdır ve sorumlular bu gecekondularda ya şayanlardır. Bu kişilerin, çöp yığınının bir gün
başlar
ının üstüne göçeceğinin ve hasara uğrayacaklarının farkında
olmalar
ı gerekiyordu. Çöplüğün elli metre uzağına ev yapmamaları
gerekiyordu. Pervas ızlıklarını hayatlar
ı yla ödediler."
34. Daire, Sözen ile Öktem'i Ceza Kanunu'nun 230. Maddesi
uyarı nca asgari (üç ay) hapis ve 160. 000 TL para cezas ına çarptırmıştır. Daire, 647 sayılı Kanun'un 4(1) Maddesi uyarınca, hapis cezalar
ını para cezasına çevirmiş ve sonuç olarak para cezası 610. 000
TL olmuştur. Sanıklar
ın tekrar suç işlemeyeceğ inden emin olduktan
sonra, Daire ayn ı Kanunun 6. Maddesi'ne uygun olarak cezalar ın
uygulanmasını ertelemiştir. Yargı tay, 10 Kas ım 1997'de verdiği bir
kararla Daire'nin karar
ını ona yiamıştır.
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36. Başvurucu, görünü şte bu dava iş lemlerinin hiç birinden

bilgilendiriimemiş ya da idari sorgulama birimlerinin ve ceza mahkemelerinin hiç birine ifade vermemi ş; hiçbir mahkeme kararı başvurucunun istemlerini karşı lamamıştır."

AİHM kararmdaki anlatımlardan aktard ığınıız bu saptamalardan sonra Mahkeme kendi gerekçelerini s ıralamıştır:
"126. Başvurucu ilk olarak, meskenin üzerinde in şa edildiği ve
28 Nisan 1993e kadar bu şekilde işgal edilen araziye iliş kin olarak,
başvurucu, ilgili işlemleri baş latarak arazinin tapusunu almas ının
önünde hiçbir zaman bir engel bulunmad ığım belirtmiştir. Ancak
Mahkeme'nin bu spekülatif sa yı kabul etmesi mümkün değildir.
ın hiçbir ayrıntılı bilgi sunmadığı göz önüne alınAslında, taraflar
dığında, Mahkeme'nin, Kazı m Karabekir bölgesinin, Hekimba şı bölgesinin aksine (bkz., yukarı daki 11. paragrafgecekondu-rehabilitasyon planına dahil olup olmad ığını; başvuranı n söz konusu tarihte
ehir
işgal etmiş olduğu kamu arazisinin tapusunu alabilmek için ş
planlaması yönetmeliği uyarınca gerekli resmi şartlan yerine getirip
ı daki 54. paragraf belirlemesi mümkün
getirmediğini (bkz., yukar
olmamıştır. Her halükarda, baş vuran hiçbir zaman bu yönde idari
bir adım atmadığını kabul etmiştir. Bu şartlar altında AİHM, başvuran ı n bir gün söz konusu araziyi devralma beklentisinin mahkemelerde kabul edilebilecek temellere sahip oldu ğunu, dolayısıyla
AİHM'nin içtihatiarı uyarınca bağımsı z bir 'mülk' olu şturduğunu
kabul edemez (bkz., burada, spor alanlar ı oluşturmuş tur. Kopecky/
Slovakya [BD], sayı 44912198, 25-26, A İHM 2004-...). Kadastro
ınca devri ve fiili işgal yoluyla elde
Yasası (3402 sayılı Yasa. uyar
edilmesi mümkün olmayan kamuya ait arazilerin tapusunu almasını sağlayacak hiçbir hüküm bulunmamaktad ı r. Hükümet burada,
spor alanları oluşturmuştur.
ıda aniatılaniara rağmen, başvuranı n meskenine iliş 127. Yukar
kin olarak farklı hususlar söz konusudur. Bu bağlamda, AİHM'nin,
ı
ını n Devlet makamlar
yukar
ıda belirtilen ve başvuran ın davranışlar
tarafindan hoş görüldüğü sonucuna varmasını sağlayan nedenlere
ıdaki 105. ve 106. paragraflar) atıfta bulunması yeterli
(bkz., yukar
olacaktır. Bu nedenleri Numaralı Protokol'ün 1. maddesi bağlamınının, meskenleri ve ta şınabilir
da geçerlidir. Baş vurucu ile akrabalar
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DEVLETLERIN mallarında

bir mülkiyet çıkarına sahip olduğunun yetkili makamlar

POZITIF tarafindan defacto olarak kabul edildi ği yargısını desteklemektedir"

YUKUMLULUGU

AIHM'rıin de ğerlendirmelerinde önce Söz İeşme'nin yaşama hakkmı koruyan 2. maddesi ele almmakla birlikte, bu
gerekçelerin ihal saptanan bütün maddeler için geçerli olduğu belirtilmiştir. Mahkeme, çok ayrmtılı kararında, objektif
sorumluluk gerekçelerini vurguladıktan sonra:
"1. 1. Başvurucunun dokuz yak ınının kazayla ölümünü önlemede gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle, AİHS'nin 2. maddesinin özü bakımından ihlal edildiğine, oybirliğiyle;
2. 2. Yaşama hakkını n kanun tarafindan yeterince korunaınaması sebebiyle, AİHS'nin 2. maddesinin yöntem aç ısından ihlal
edildiğine, bire karşı on altı oyla;
3. 3. 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildiğine, ikiye karşı on beş oyla;
4. 4. 2. maddenin esası bağlamında yapılan şikayete ilişkin
olarak AİHS'nin 13. maddesinin ihlal edildiğ ine, ikiye karşı on beş
oyla;
5. 5. 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi bağlamında yapılan şikayete ilişkin olarak AİHS'nin 13. maddesinin ihlal edildiğ ine, ikiye
karşı on beş oyla,
6. AİHS madde 6/1 veya madde 8 çerçevesinde ele alınacak ayrı
bir husus bulunmadığı na oybirliğiyle, "karar vermiştir.150 (Öner-

yildız/Türkiye, 2004)
Karar gerekçelerinde de üzerinde duruldu ğ-u gibi, AİHM,
Türkiye'deki kamu yöneticilerinin, yarg ıç ve savcıların yapmaları gerekenleri yapmıştır. Değerlendirmelerini genellikle
ulusal hukuka dayandırmıştır. En önemlisi de, Türkiye'deki,
giderek cezalandırılmama ayrıcalığına dönüşen yargılanmama
bağışıklığmı, en ölümcül sonuçları veren kamusal suçlara sahnan cezalarm yetersizli ğini, vurdumduymazlığı, aymazlığı,
çok somut bir biçimde önümüze koymu ştur. Yeterli hukuksal
150
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denetimin yap ılmadığını ortaya koyan karar üzerine, benzer DEVLETLERIN
ndığı bilin- POZITIF
olaylarm yinelenmemesi için ne gibi önlemler al ı
YUKUMLULUGU
memektedir. Ulusal yarg ı yerlerinin kesinle şmiş kararları ile
"suçlu" bulunan kiş ilerin bu olaylardan sonra üstlendikleri
görevler anıınsanırsa, ülkemizde yeterince siyasal denetimin
de yap ılmadığı kolaylıkla görülebilmektedir.
Devletlerin pozitif yükümlülü ğü, temelleri 1950'li y ıllara
kadar uzanabilen bir malvarlığı sorununun güncel ko şullarda
yarattığı çözüm güçlükleri nedeniyle, "devlet" kavrammın
nda tarda sorgulanmasmı gerektiren Romanya uygulamas ı
tışıldı. AİHM'nin kararma konu olan olayda, ba şvurucunun
babası, Bükreş'te bulunan ve iki ayr ı binaya bölünmüş olan
bir ta ş mmazm sahibidir. A bioktaki üç daire ve B bioktaki
iki daire, 1950 y ılmda devlet tarafmdan s ırayla kamula ştırilmıştır. Ba şvurucu, konut niteli ğinde olan ve kamula ştınlan
taşınrnazm yönetimine ili şkin kuralları içeren 112/1995 say ılı
Yasa'ya göre, ta ş mmazm yeniden kendisine devredilmesi için
1996 yılı Şubat aymda ba şvuruda bulunmu ş tur. Ocak 1996' da,
Yasa'nın uygulanmas ından sorumlu Komisyon, 1989'dan
önce kamulaşlırılan ta şınmazların, Yasa'ya göre mülkiyetinin
geri verilmesi için önceki maliklerin bir dilekçeyle ba şvurmuş
olmaları yada mahkemelerde bir dava açmış olmaları gerektiklığ a kavuştuktari sonra,
ğine ve taşmmazın yasal konumu aç ı
yalnızca kiracılarma satılabileceğine iliş kin ilkesel bir karar
nda B bioktaki iki
almıştır. Kent meclisi, 1997 y ılıııın ba şları
daireyle birlikte biti şik arsayı kiracılara satmıştır. Ba şvurucu,
taşınmazm mülkiyetinin yeniden kendisine devredilmesi için
nŞubat 1997 de bir dava açmıştır. Nisan1997 tarihli son karar ı
n tada mahkeme, ba şvurucu taraf mdan geri istenen ta şınınazı
nendiğini
yasanın
çiğ
ıda
n kamulaştınlmasmda çok say
mamını
bulgulamış; ba şvurucunun yasal hak sahipli ğini sürdürdüğüne
karar vermiş ve devlet taraf mdan satilmadan önceki daireleri
n tümünün mülkiyetinin kendide kapsayacak biçimde binan ı
r. Birkaç gün sonra Kent
ştırmıştı
sine geri verilmesini kararla
Meclisi, A bloktaki üç daireden birini ve biti şiğindeki arsay ı
önceki kiracıya satmıştır. Nisan 1997 tarihli ilam ın uygulanması doğ rultusunda Kent Meclisi, tüm yap ının mülkiyetinin
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geri verilmesini istemi ştir. Ancak, taşınmazm tamamının
başvurucuya devredilmesi, daha önce kiracılara yapılan satış
YUKUMLULUGU
nedeniyle verilen tapu senetlerinin iptalirıi gerektirmiştir. 1999
yılı Mart ayı
nda başka bir mahkeme, alicılarm yada konuyla
ilgili özel bir tutumu bulunmayan Kent Meclisi'nin herhangi
bir biçimde kötüniyet taşıdıklarma ilişkin kanıt bulunmadığı
gerekçesiyle, dairelerin satışuıın yasal açıdan geçerli oldu ğunu
kararlaştırmıştır. Başvurucunun bu karara karşı yapt
ığı temyiz
itirazı da reddedilmiştir. Başvurucu, ulusal ölçekte kesinle şen
karar nedeniyle binanın geri verilmesi için uzun süredir yasal
açıdan yetkili bulunmamaktadır. Ancak zararlar ını isteyebilme olanağına sahiptir. Başvurucu, dairelerin üçüncü kişilere
satılması
nı onaylayan yargı kararmdan dolayı hiçbir tazminat
almadığmdan yakınmıştır.
DEVLETLERİ N

POZITIF

Binanın geri verilmesini emreden yargı kararmdan sonra
dairenin satılması : 10 Nisan 1997 günlü karar, geçmişe etkili
olarak başvurucunun mülkiyet hakk ım kabul etmiş ve devlete
binanın başvurucuya geri verilmesini emretmi ş iken, Devlet
daireyi satmışhr. Bu nedenle, işlem, yalnızca herhangi birinin
malinın satışı
nı değil, ancak, başvurucunun hakkını benimsemiş olan bir yargı kararının açıkça ihlalini oluşturmuştur. 10
Nisan 1997 günlü kararı
n satım tarihinde kesin olup olmadığı
açıkça saptanamamıştır. Ancak devlet, kendi egemenlik alan
ı
içindeki kamusal işleyişin güvencesi olarak, ahlaki yükümlülüğünü ortaya koymak ve bu yükümlülü ğüyle uyumlu bir
biçimde kamusal politikayı uygulamak üzere sorumlu birimler
oluşturmak zorundadır. Baş vurucuya geri verilmesi emredilen dava konusu dairenin satılmasıyla, (örneğin, yapılan bir
temyiz başvurusunda mahkeme kararı açı
kça hafife alı
nmıştır) devlet, yarg
ı kararlarma saygı duymadığı
nı göstermiştir.
Üstelik dayandığı yasa kurahna göre, ba şvurucu, daha başka
iç hukuk yoliarma sahip olmadığı için dairenin mülkiyetini
yeniden kazanabilme olana ğı
ndan da yoksun bırakılmıştır.
Özetle, başvurucunun malvarliğına sayg
ı gösterilmesi hakk ı
na
müdahale edilmiştir. Dairesinin devletçe satılması
nı izleyen
dönemde başvurucu, taşımazırıı satmak, bağışlamak, vasiyet
etmek ya da baş ka bir biçimde tasarrufta bulunmak için uzun
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süre elinde bulunduraca ğı bir yetkiye sahip olmam ıştır. Bu DEVLETLER İ N
İTİ F
durum, ba şvurucunun malvarl ığmdan yoksun kalması sonu- POZ
YUKUMWUJGU
cunu doğurmuş tur. Üstelik satım iş lemi yasal olarak yalnızca
sahipliği kanıtlayan bir belgeye dayalı yapılabilirken, satım
anında devletin böyle bir belgeye sahip olmamas ı, müdahaleyi
hukuki temelden yoksun b ırakmıştır.
Dairelerin, ta şınmazın mülkiyetinin geri verilmesi için
na kar şm, başvurucu,
ndan önce satılmış olması
dava açılması
dairelerin geri verilmesini güvence alt ına almak için iç hukukta
yeterli açıkhkta belirlenmiş nesnel bir yarara sahiptir. Devlet,
kamulaştırma kararlarıyla kendisine devredilen ta şınmazm sandan ya da geri verilmesinden do ğan kamu yararı sorununu
tışı
karşılamak için zaman ında ve uygun davran ışlarla sergilemesi
gereken pozitif yükümlülü ğünü yerine getirmekte ba şarısız
ndaki uyumsuzluklar ve özellikle malkalmıştır. Yasalar aras ı
yla ilgili olarak Yüksek Mahkeme
ştırilması
nın kamula
varlığı
kararlarındaki çeli ş kiler, genel anlamda yasal kesinlik ve güvenceden yoksunluk olu şturan nedenlerdir. Kesin bir hükümle,
Devlet'e, geri verme edimi yüklenmi ş olsa da, ta şmmazmın
mülkiyetini tam olarak geri alamayacak durumda kalan ba şnda, söz konusu yasal belirsizliklerin ciddi
vurucunun davası
yansımaları olmuş tur. Sonuç olarak Devlet, ba şvurucunun
mülkiyetini etkili kullanma hakk ını desteklemek yükümlülüğünü yerine getirememi ş ve bu nedenle ba şvurucunun
mülkiyeti kullanma hakk ının korunması gereğiyle, kamu yandaki "adil denge"yi koruyamamıştır.15'
rarırun gerekleri aras ı
(Paduraru/ Romanya, 2005)
nda kamulaştırılan ve ilk malikinin geri almak
1950 yılı
nüzere 1996 y ılında başlattığı yasal iş lemlerin konusu olan taşı
ndan üçüncü kiş ilere satılnda Devlet tarafı
mazlarm, 1997 y ılı
nedeniyle,
dairelerinin
kendisine
geri verilmesini isteyen
ması
başvurucunun malvarli ğı haklarıyla ilgili yasal belirsizlikler,
Mahkeme'ce çok a ğır gerekçelerle ele ştirilmiş tir. Devlet, kendi
na
koyduğu yasaları çiğnemek, kendi mahkemelerinin kararlar ı
aykırı iş lemler uygulamakla suçlanm ıştır. Bu karar, devletlerin
151 Tortop, Nilgün, çevirisi.
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DEVLETLERIN
KURUMSAL GÖREV
VE YÜKÜMLÜLÜKLER İ
NEDENiYLE
SORUMLULUKLARI

objektif yükümlülüklerini de ğerlendirmesi açısmdan önemli
bir yargısal belgedir.
B. Devletlerin Kurumsal Görev ve Yükümlülükleri
Nedeniyle Sorumluluklan
Devletlerin yönetim erkleri, hiç ku şkusuz, egemenlikleri
altındaki bireylere dönük sorumluluklar ı
nın siyasal ve yasal kaynağı
nı oluşturmaktadır. Bu tür genel yükümlülükler
için, kişilerle devlet arasmda özel ili şkiler kurulması gerekmemektedir. Buna kar şılık, devletlerin, bireylere karşı, doğrudan veya bazı etkinlikleri yürütmekle yetkilendirdi ği kamu
kurumları eliyle, özel yasalardan doğan veya sözleşme ilişkilerinden kaynaklanan yükümlülükleri olabilmektedir. Bu
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, devletler için, zaman zaman başlangıçta görülemeyen güçlükler taşıyabilmektedir.
Özellikle parasal sorumluluklar, devletlerin ve kamu kurumlarmın bütçe olanaklarmı zorlayan boyutlara ulaşabilmektedir. Böylesi yükümlülüklerinden s ıyrılmak, kişilere olan borçlarmı erteletebilmek için yasa ç ıkaran, taraf olduğu davaları
ve icra işlemlerini durduran devletlere rastlanabilmektedir
Yada, hiçbir çözüm girişiminde bulunmaks ızm, özel hukuk
ilişkisi içindeki edimlerini yerine getirmeyen kamu kurumları bulunmaktadır. Mahkeme'nin bu tür olaylara yaklaşımını
birbirine yakm konu ba şlıkları altında ele almaktayız:
a. Zorunluluk içeren Kamu Görevleri Nedeniyle
Devletlerin Sorumluluğu
Bu konudaki ilk örneklerden birisi, Belçika'da ya şannııştır..
Devletin, özel ticari gemilerin sahiplerine yönelik sorumluluklarırun tartışıldığı bu davada, "mülkiyeL ve mülk" kavramlarının
genişliği ve hukuksal geçerliği ele alınmıştır Başvurucular,
Belçika'nın karasularmdaki deniz kazalarında çeşitli biçimlerde çarpış an ve bu nedenle hak talebinde bulunan gemi
sahipleridir. Çarpış malarm Belçika yasasma göre devletin
sorumluluğu altı
nda bulunan klavuz piotlarm yanl ışhğmdan
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kaynaklandığını ileri sürerek devlete kar şı dava açmışlardır. DEVLETLER İ N
30 Ağustos 1988'de yürürlüğe giren yeni bir yasa, devletin KURUMSAL GOREV
VE YÜKÜMLÜLÜKLER İ
bu tür davalardaki tazminat yükümlülü ğünü büyük ölçüde NEDEN İYLE
ortadan kaldırmıştır.
SORUMLULUKLARI
Orantısallık konusunda ise, Mahkeme, adil denge sorgulamasma yönelmi ş , ilgili yasadaki tazminat yükümlülü ğünün bu
olayla ilgili olduğunu vurgulamıştır. Gerçek değ eri ile uygun
ölçüde bağlantılı bir tazminat ödenmeksizin mülkün almmasının yalnızca çok özel durumlarda hakl ı sayılabileceğine değinmiştir. Bu davada tartışılan 1988 Yasası, deniz kazalarının
mağdurlarınm olağan koşullar altında Belçika Devleti'nden
talep edecekleri yüksek tazminatlar ı, geriye dönük olarak ve
herhangi bir giderim yolu olmaks ızm ortadan kald ırmaktadır.
Bazı davalar bu sırada hala sürmektedir. Devlet, Yasa yürürna çok büyük tazminat istemleri
lüğe girmemiş olsa, karşısı
çıkacağıria değinrniştir. AİHM, haksız eylemlere iliş kin yasaları
komşu ülkelerle uyumlu duruma getirme amac ıyla gerçekleştirilecek gelece ğe dönük hukuk kurallarmın yenilenmesini
hakli bulmakla birlikte, ba şvurucuları tazminat istemlerinden
nı taşıyan ve bu sonucu getiren, geçmi şe
rakma amacı
yoksun bı
dönük etkileri olan bir yasanın yürürlüğe konulmasmın haklılık
taşımayacağma karar vermiş tir. (Pressos Compania Naveira
SA! Belçika, 1995) 152
Mahkeme, devletin akçalı yükümlülüklerinden kurtulmak
ışılan olay
amacıyla geçmiş e dönük bir yasa çikartmasm ı, tart
ölçeğinde malvarliğı haklarıyla bağdaş maz bulmuştur. Kararm bir başka önemli yanı, daha önce de de ğindimiz, "meşru
beklenti" kavramını, mülkiyet hakkı bağlamında değerlendirmesidir.
Yakın geçmişte yaşanan savaşlar nedeniyle malvarl ıklarma
zarar verildi ğini ileri süren ki şilerin mahkemeye ulaş ma hakkı
nın devletçe yürürlüğe konulan yeni bir yasa ile ortadan kaldırildığına ilişkin bir uyuşmazlik ta, Hırvatistan'da gerçekleş ti.
İç savaşrn sürdüğü 1992. 1995 y ılları arasmda ba şvurucunun
152

Carss, a. g. y., s. 37.
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evi ordu tarafmdan askeri amaçlarla kullamlmıştı. Askerler
çekildikten sonra evine dönen ba şvurucu, konutunun harabeye
VE YÜKÜMLÜLÜKLER İ
çevrildiği gerçeğiyle karşılaştı. Ayrıca bütün eşyaları da yok
N EDEN İYLE
olmuştu.
SORUMLULUKLARI
DEVLETLER İ N

KURUMSAL GÖREV

Yakınmacı, 1996 yılı mart aymda Bölge Mahkemesi'nde
uğradığı zarar nedeniyle devlete karşı bir tazminat davası
açtı. 1999 yılı kasım aymda Medeni Yükümlülükler Yasası'nda
yapılan bir değişiklikte, savaş sırasmda polisin ve ordunun
eylemlerinden kaynaklanan zararlara ilişkin olarak aç ılan
tazminat davalarmın durdurulması öngörülüyordu. Bu yasa
değişildiği doğrultusunda başvurucunun davasmın da durdurulması kararlaştırıldı.
Medeni Yükümlülükler Yasas ı değişikliği ordunun ve
polisin yarattığı zararlara ilişkin tazminat davalarmı durdururken, Hükümet'çe altı ay içinde çıkarılacak yeni bir yasa
ile, savaş dönemi zararlarmın idari yöntemlerle ödenip, sorunlarm çözümü öngörüyordu. Ancak A İHM, başvurucunun
yakmmalarını karara bağladığı 2003 yılı temmuz ayı
na kadar,
böyle bir yasanın çıkarılmadığmı saptadı. Mahkeme, bu olay ı
şöyle değerlendirdi:
"Mahkemeye ulaşma hakkının sınırlanabilir oluşuna ve mutlak
olmamasına karşın, devletin taraf olduğu bir anlaşmazlığa ilişkin
olarak yargı iradesinin geriye yürü yecek biçimde uygulanması,
mahkemeye ula şma hakkı konusunda ciddi tehlikeler barındırmaktadır. Mevcut davada başvurucunun tazminat hakkının, iç hukukta
geçmişe yürüyen iki yasa ile durdurulmas ı öngörülmü ştür. Yeni
yasaların iç hukuktaki sonuçlarının tartışılması Mahkeme'nin görevi değildir; 2003'te yapılan yeni yasanın başvurucuyu mahkemeye
başvurma hakkından yoksun bıraktığı da söylenemez. Buna karşın,
1999 değişiklikleri davayı üç yıldan fazla durdurmu ş ve Bölge Mahkemesi yeni yasa yürürlüğe girinceye kadar başvurucunun zararlarına
ilişkin yakınnıalarını değerlendirmekten alıkonulmu ştur. Yetkililer,
devletin sorumluluğu altında altı ay içerisinde yeni yasa yapmayı
üstlenmişlerdir. Ancak bu süre içerisinde sözü edilen yasa ç ıkartılamadığı ndan başvurucu davan ın sonuçlar
ına ilişkin uzun süreli
bir belirsizlik durumunda b ırakılmıştır. Bu koşullar altında, ulusal
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yasaların öngördüğü kurallar, başvurucunun mahkemeye ula şma DEVLETLER İ N
KURUMSAL GOREV
hakkını korumaya yeterli de ğildir. Başvurucunun savlarını uzun süre
VE YÜKÜMLÜLÜKLER İ
ortaya koymasını n engellenmesi, Sözle ş me'nin 6 (1). maddenin ihlali NEDEN İYLE
anlam ı na gelmektedir." (Acimoviç/ H ırvatistan, 2003) 153
SORUMLULUKR İ

Daha baş ka örneklerini de sunaca ğımız Orta Avrupa ülkelerindeki mülkiyet sorunlar ı, Avrupa Konseyi'nin düzenli
ilişkiler içindeki diğer ülkelerinde kar şılaşılan uyu şmazliklara
benzememektedir. Böylesi durumlarda devletler, genellikle
bireylerin malvarlığı haklarını korumak yerine, yöneticilerin
işlerinin kolayla ştırmayı, yükümlülüklerini ertelemeyi veya
büsbütün ortadan kald ırmayı yeğlemektedirler. Bir süre için
yasalarla yargı yolunu kapatarak uyu şmazlıkları dondurmaya, böylece zaman kazanmaya çal ışmaktadırlar. Ço ğu kez de
zarar görenlere tam bir tazminat verilememektedir. Yukar ıda
değindiğiniz Hırvatistan'daki iç sava ş sırasmda konutuna
zarar verilen kiş inin tazminat istemleri de böylesine somut
örneklerden birisidir.
Kosova'daki Yunan KFOR(Kosovo Forcei M askeri birliği
tarafmdan taşmmazları iş gal edilen Kasumaj admdaki ba şvun konusunu anımrucunun yak ınmaları da, yukar ıdaki kararı
n sorgulandığı
satmaktachr. Sorumlu devlet olarak Yunanistan' ı
olayda Kosovalı bir Arnavut olan ba şvurucunun, Kosova' da sahip olduğu iki parsel tarım arazisi, 1999 y ılından itibaren Yunan
KBG askerleri tarafmdan i şgal edilmiş ve onlarm Kosova' daki
ana ulusal üsleri olmu ştur. Başvurucu o zamandan beri arazisine girmekten ve kullanmaktan yoksun b ırakılmaktadır.
lan toplantıda, ba şvurucuya
Yunan KBG subaylarıyla yap ı
na aylık belli bir bedel ödenmesi önerilmi ş ve fakat
hektar başı
ndan yetersiz bulunmu ştur. Ba şvurucu,
teklif başvurucu tarafı
için
Kosova' daki Yunan KBG bürosundan
ıldığı
arazisi kullan
bir dilekçe ile adil tazminat isteminde bulunmu ştur. Ba şvurucunun bu istemini yinelemek üzere, daha sonra Yunan
153
154

Kılmç, Utku. Çevirisi.
İngilizce açılımı "Kosovo Force" olan k ısaltma, Türkçede "Kosova Uygulama Kuvveti" ya da "Kosova Bar ış Gücü" çevinleriyle kullan ılmaktadır. Bu metinde 'Kosova Ban ş Gücü' çevirisi tercih edilmi ştir. (ç:n.)
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DEVLETLER İ N
KURUMSAL GÖREV
VE YÜK İJMLÜLÜKLER İ
NEDENIYLE
SORUMLULUKLARI

Savunma Bakanlığı'na ve KBG Karargahı Dilekler Bürosu'na
gönderdiği dilekçeleri de yanıtlanmamıştır. Sözleşmenin 1, 6,
35 ve 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddelerinin ihlal edildiği
ileri sürülen bu ba şvuru henüz sonuçlanmamıştır.
b. Devletlerin Ekonomik içerikli Bağlantıları
Nedeniyle Sorumluluklar ı
nırlı bütçe kaynaklarının yetersizliğini gerekçe gösteSı
rerek, devletin, taraf konumunda bulundu ğu yargı kararını
uygulamamasına iliş kin yakm tarihli bir örnek, yeni katıldığı
bu sürece henüz yeterince uyum gösteremeyen Gürcistan'dan
geldi.

Sınırlı sorumlu bir şirket ile, şirketin genel müdürü,
AİHM'ye birlikte ba şvurmuşlardır. Ba şvurucular, 1998 ve
1999 yılları arası
nda Gürcistan Savunma Bakanl ığı'na çeşitli
türde balık ürünleri sağlamışlardır 1999 yılı Aralık ayı
nda
baş vurucunun istemi üzerine Bölge Mahkemesi, Bakanl ığı
n
sözleşmeye uymadığını saptamış ve devletin başvurucu şirkete
113. 860 EUR tutarı
nda tazminat ödemesini kararla ştırmıştır.
Bölge Mahkemesi kararı, yanlarca itiraz edilmemesi nedeniyle
bir ay sonra kesinle şmiştir. Görevlendirilen bir icra memuru,
Savunma Bakanhğma karşı haciz işlemlerine başlamış , borcu
ödemek için açık artırmayla satılabilecek askeri olmayan binalarm bir listesini oluşturmuş tur. Bakanlığı
n icranın ertelenmesi
yönünde ki ba şvurusunun reddedilmesine kar şı
n, icra Dairesi
kararı
n uygulanması için herhangi bir i şlem başlatmamıştır.
Başvurucu şirketin üstlendiği iş lerin kazanc ından yoksun
kalması nedeniyle zarara u ğradığı yönündeki savları ise, yerel
mahkemece dikkate almmam ıştır. Bölge Mahkemesi'nin borcun ödenmesine yönelik karar ı, 6 Aralık 1999'a kadar işleme
konulmamış ve borç ödenmemiş ti. 2 Temmuz 2004'te Hükümet, mahkeme kararının öncelikle uygulaması
nı öngören 62
numaralı kararname ile, ödenmemi ş borçlar için taksitli bir
ödeme planı önermiştir.
Başvuruyu de ğerlendiren Aİ HM, Sözleşme'nin 6/1.
maddesi ba ğlamında bütçede yeterli ödenek olmamas ının,
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herhangi bir devlet organm ın, borcunu ödememesi için hakl ı
bir gerekçe olu şturmadığını belirtmiş tir. Devletin kendine
özgü gerekçelerle kararı uygulamayı geciktirmesi, davacm ın
na zarar vermiştir.
Sözleş me'nin 6/1. maddesindeki haklar ı
olarak
5 y ıl sonra çı kaşkin
Devlet borçlar ının ödenmesine ili
rılan 62 numaralı kararname ise, olu ş an gecikmeyi gidermek
açısından yeterli bulunmamaktad ır. Devletin borcunu ödenmemesi, ba şvurucuyu ekonomik aç ı dan çok büyük güçlükler
içinde b ırakmıştır. Ya ş amsal önemi olan ve devletin finansal
olanaksızlıklarından kaynaklanan durum, ba şvurucu şirketin
ndan
istemlerini benimseyen yarg ı karardan doğ an hakları
n
kararını
ı
yararlanmasmı engellenmemeliydi. Mahkeme, yarg
aradan beş yıl sekiz ay geçtikten sonra bile henüz uygulanmamış olması nedeniyle Sözle şme'nin 6/1. maddesinin ihlal
edildiğini kararlaştırmakla birlikte, icra memurunun yarg ı
nda, sonuç alıcı
kararı
nı yerine getirmemekte. direnmesi kar şısı
ve etkili bir ba şvuru yolunun bulunmamas ını da, 13. maddenin
çiğnenmesi biçiminde niteledi.
Bölge Mahkemesi'nin 6 Aral ık 1999 günlü kararı, başvurucu şirketin, Sözle şme anlamında kanıtlanmış , icra edilebilir
ışmasız
ığı
nı, tart
nın varl
ış bir mülkiyet hakkı
düzeye ula şm
kendi
yaraşirketin,
bir biçimde belgelemektedir. Ba şvurucu
na olan yargı kararının uygulanmasını gerçekleştirememesi
rı
"malvarlığını n barışçı l kullanımı"na bir müdahale olu şturmaktadır. Her ne kadar Hükümet, 2 Temmuz 2004 tarihli 62 say ılı
Kararname'ye dayanan müdahalenin hukuksal temeli oldu ğunu ileri sürse de, Mahkeme, ilgili düzenlemenin, ba şvurucunun
na yönelik ikinci bir el atma giri şimi olu şturmalvarlığı hakkı
ıa göre, Hükümet
duğunu dü şünmektedir. Gürcistan yasalar n
kararnameleri, normatif hukuk sistemi içinde genel nitelikteki
düzenleyici iş lem olmamakta, ki şiye dönük, "bireysel hukuki
işlem" olarak değ erlendirilmektedir. Bu tür kararnameler, tek
bir olay için sonuç do ğurmakta, benzer nitelikteki yinelenen
uyuşmazlikları kapsayacak genel kurallar öngörmemektedir.
na konu olan borcun ödenKaldı ki, kararnamenin, yargı kararı
mesi için belli bir süre koymamas ı, ba şvurucu şirketin önünü
nı ne zaman elde edece ğini belirli bir
görmesini önlemiş, alacağı
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duruma getirmemiştir. Açıklanan gerekçelerle yasal dayanağı
bulunmayan müdahalenin, sözle şmenin tanımladığı yasallık
VE YUKUMLULUKLER İ
tanımlamasını karşılamaması nedenivleÇ başvurucularm malNEDENIYLE
.
. .
varlığı haklarının ihlal.
i
edıldığme karar verilmiştir. (Anat-G
SORUMLULUKRI
LTD ve Megabhishvii / Gürcistan, 2005)'
DEVLETLER İ N

KURUMSAL GOREV

AİHM bu olayda, yak ın zamanlarda sonuçland ırdığı
(Bourdov-Rusya, 2002 ve Romachov-Ukrayna, 2004) kararlar ına yollama yaparak, Devletin bir kurumunun, yargı kararmda
belirtilen bir ödemenin geciktirilmesi için kaynak yetersizli ğini
öne süremeyeceğini, kararm uygulanmas ı
ndaki gecikmelerin
AİHS'nin ve Eki olan 1 Numaralı Protokol'ün hükümlerinin
ihlalini oluşturacağını anımsatmaktadır. AİHM yukarıda
özetlenen kararı
nda, konusu doğrudan malvarliğı hakları olan
bir uyuşmazlığı, aynı zamanda hukuk tekni ği açısmdan yargı
yerlerine erişim olanakları bağlamında da, Sözleşme'nin 6/1.
maddesi içinde değerlendirmiştir.
Devletlerin mülkiyet hakk ı
na sayg
ı açısmdan bireylere
dönük yükümlülüklerini yerine getirmekte geçerli bir neden
olmaksızı
n gecikmeler yaratmaları, yargı kararları
nı uygulamamaları ve hak sahiplerine olan borçlar ın
ı ödememekte direnmeleri gibi kaba ve hukuk devleti ölçütlerine ayk ırı düşen davraışları, Mahkeme'nin yakm denetimi altındadır. Bu tür olaylar,
n
devletlerin kamu görevleriyle ba ğlantılı yükümlülüklerinden
yada bir tüzelkişi kimliğiyle ekonomik yaşamdaki özel hukuk
etkinliklerine katilmalarmdan kaynaklanabilece ği gibi, her iki
kimliğin iç içe geçtiğ
i girişimlerden de do ğabilmektedir. Kamu
kurumlarının, ekonomik işlevler üstlenip bunları yürüten kamu
birimlerinin, belediyelerin, il özel idarelerinin, üniversitelerin,
benzer nitelikteki kurum ve kurulu şlarının bireylere dönük
yükümlülüklerine yerine getirmemeleri, devletlerin sorumlu
tutulmalarırıa neden olmaktadır.156
Böyle bir konu, 1992 yilında, ev sahibi olmak amacıyla
Ankara Keçiören Belediyesi tarafı
ndan başlat
ılan bir projeye
katılan başvurucunun yakmmalarıyla AIHM'nin gündemine
155
156
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Kılınç, Utku. Çevirisi.
Dinç, Güney, Sorularla AİHS, TBB yayını, s. 626, Ankara 2006.

Avrupa İ nsan Hakları Sözleş mesi ve Malvarl ığı Haklar ı

taşmmıştır. Ba şvurucu, öngörülen birkaç taksitte, İdare tarafmdan belirlenen 8.500.000 T. L. tutarmdaki ödemeyi yapm ıştır.
22 Mart1994 günlü kararla, kendisine bir arsa tahsis edilmi ştir.
Ancak, 19 Ekim 1995' de, Belediye yönetimi ba şlatılan projeyi
ış sözleş melerinin tümünü tek yanl ı
iptal etmiş ve arsa sat
olarak bozmuş tur. 27 Temmuz 2000'de, ba şvurucu, Keçiören
Belediyesi'ne kar şı Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde
oluşan zararlarının karşılanması amacıyla tazminat dava açmıştır. 13 Mart 2001 günü davay ı sonlandıran Ankara Asliye
Hukuk Mahkemesi, belediyenin 27 Temmuz 2000 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere, gecikme faizi ile birlikte davac ıya
3. 347. 110.000 TL tazminat ödemesine karar vermi ştir. Ancak
İdare'nin ödemeyi yapmamas ı üzerine yakınmacı, 26 Ekim
2001 tarihinde, icra dairesine ba şvurmuştur. 4 Mart 2002'de
nı onamıştır. Belediye,
Yargıtay, ilk derece mahkemesi karar ı
ya
22
Mart
2004'te
5.000.000.000
TL, 14 Mart 2005'te 977.
davacı
ışt
ır.
410.000 TL. (977.41 YTL) ödeme yapm
Başvurucu, Mahkeme önünde iki nedene dayal ı olarak
1 Numaralı Ek Protokol'ün 1. maddesinin çi ğnendiğini ileri
sürmüşt(ir. Kesinleşmiş bir yargı kararma dayanan tazminatm
ödenmesinde, İ dare'nin geç kalmasmdan ve devletin borçlaıyetersiz olu şundan
nn
rına uygulanan gecikme faizi oranlar ı
yakmmaktadır.
na benzeyen soAİHM, daha önce bu davanın ko şulları
rularm gündeme getirildi ği baş ka davalara da de ğinerek, "1.
Ek Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildi ği sonucuna vardığı (Bkz.,
Akkuş, adı geçen karar, s. 1317, 31 ve Aka, ad ı geçen karar, s. 2682,
50-51) kararları na göre, Hükümet'in, bu davay ı farklı şekilde sonuçlandı racak hiçbir saptama ve kanı t sunmadığını vurgulamıştır".
Kararda, "AİHM, yerleşik içtihatlarından doğan ilke uyarınca, 1.
Ek Protokol'ün 1. maddesi kapsam ı nda, bir 'alacak', 'mülk' olarak
nitelendirilebilir (Bkz., Yunanistan rafinerileri Stran ve Stratis Andreadis-Yunanistan. 9 Aral ı k 1994 tarihli karar, A serisi, no: 301-B,
s. 84, 59, ve Bourdov-Rusya, no: 59498100, 40, CEDH 2002-11).
ıca, Yüksek
Mevcut davada bu durum söz konusudur. A İHM ayr
Sözle şmeci Tarafı n borcunu ödemede gecikmesinin, talep edilebilir
bir 'alacağı ' olan kiş inin finansal kaybını arttırdığını ve özellikle
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DEVIBLER İ N bazı Devletlerde paranın değer kaybetmesi göz önüne
KURUMSAL GOREV bu koşulların kişiyi belirsiz bir duruma soktuğunu

VE YÜKÜMLÜLÜKLERI'

al ındığında,
vurgulamaktadır

('Bkz., Akkuş, adıgeçen karar, s. 1310, 29).
Olayda, AİHM, ulusal mahkemelerin ba şvurucuya ödenmesine
karar verdiği tazminatın ödenmesindeki gecikmenin İdare'den kaynaklandığını gözlemlemektedir. Uygulanan hesap yön teminden yola
çıkarak (Bkz., Akku ş, adı geçen), alacağın ödenmesindeki gecikmenin
başvuran ı açık bir zarara uğrattığını gözlemlemektedir. Bu açıdan,
Hükümet ödemenin yapılmamış olmasını haklı kılacak hiçbir açıklama
yapnıamaktadır. Sonuç olarak, 1 Numaral ı Protokol 'ün 1. maddesinin ihlal edildiği..." görüşüne varılm1şt1r.157 (Uludağ/Türkiye,
2005)

SORUMLULUKL4RI

Yukanda özetlediğimiz Gürcistan kararında, ilgili devletin
ödeme güçlükleri nedeniyle bireylere kar şı yerine getirmedikleri yükümlülüklerini özel nitelikteki yasa ve kararnamelerle
ertelemeye çalıştığı, böylece hukuksal bir temel olu şturma
çabası içinde bulunduğu gözlenmektedir. Türkiye'de, ileride
örnekleri verilecek daha bir çok olayda gözlendi ği gibi, belediyeler ve kamu kurumları, yasal temel bile aramaks ızm, yargı
kararlarını uygulanmayarak, devlet borçlar ın
ı zamanında ödememektedirler. Ancak AIHM'n İn kararları, bu tutumun artık
sürdürülemeyece ğini ortaya koymaktadı
r.
c. Devletlerin iş veren Olarak Sorumlulukları
Özelleş irmeler nedeniyle boyutlar ı daralsa da, devletin,
özellikle Türkiye'de çok önemli bir i şveren olduğu bilinmektedir. Çalışma iliş kilerinde genel olarak iş hukukunu düzenleyen
yasalar uygulanmaktadır. Ancak devletler, Sözle şme karşısmda, kamu kurum ve kurulu şlarıyla, ekonomik girişim ve
ortakliklarıyla, yerel yönetim birimleriyle birlikte bir bütünlük
oluşturmaktadırlar. Yerel yönetimlerin yada kamu ekonomik
giriş imlerinin bölgelerindeki ki şilere yönelik Sözle şme ihlal157
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lerinin sorumlusu, sonuçta, ilgili devlet olmaktad ır. Aşağıda, DEVLETLER İ N••
çalışmakta oldukları belediyelerce hizmet sözleşmeleri feshe- KURUMSAL GOREV
dildiği halde yasal alacaklar ı ödenmeyen başvurucularla ilgili VE YÜKÜMLÜLÜKLER İ
NEDEN İYLE
AİHM'rıin değerlendirmelerini sunmaktayız:
SORUMLULUKRI
Çernobil'de inşaat işi yapan, Devlete ait bir şirket için
çalışmış olan on başvurucular, önceki i şverenlerinden geciken
aylıklarını ve diğer ödemeleri almak için bir yarg ılama süreci
nda Bölge Mahkemebaşlatımşlardır. 1997 ve 2000 tarihleri aras ı
si, başvurucularm istemleri doğrultusunda kararlar vermiştir.
Ancak, bütün kararlar, uzunca bir süre yerine getirilmemiştir.
Enerji Bakanlığı, borçlu şirketin içinde bulundu ğu ekonomik
sıkmtıdan dolayı, Devlet düzeyinde bir çözümü gerektiren
aylık ödemesinin gecikece ği yolunda başvuruculardan birisini bilgilendirmiştir. Borçlu şirket, 2002 yılında iflas etmiştir.
Başvurucuların alacakları, iflas yönetimine de iletilmi ş, ancak
bir sonuç alınamamıştır. İflas nedeniyle yargılama süreci halen
askıdadır. Borçlu şirketin iflasmdan önceki yarg ı kararmın
yerine getirilmesi ve şirketin malvarlığının haczedilmesi için
ıkça
Enerji Bakanlığı'ndan özel izin almmas ı gereklidir. Bakanl
bu izni verilmemi ştir.
u ve
Hükümet, borçlu şirketin farklı bir yasal kişilik olduğ
Devlet'in, şirketin borçlarmdan sorumlu tutulamayaca ğını ileri
sürmüştür. Ancak, Hükümet, Sözleşme'den kaynaklanan sorumluluğundan kurtulmak için söz konusu şirketin, kurumsal
açıdan ve bir işletme olarak, Devlet' ten ba ğımsız bulunduğunu
yeterli biçimde kanıtlayamamıştır. Mahkeme'ye göre yatırmıın
kamusal yapısı
nı doğrulayan birkaç ölçüt bulunmaktad ır: "Ilk
olarak, şirketin en büyük borçlusu Devlet'tir; ikinci olarak, şirketin
çalışma dönemleri düzenlenmiştir, ancak hükümet, şirketin inşaat
işlerine denetim uygulamamıştır ve son olarak, radyasyon kirlenmesi
olan bölgede konumlanan şirketin malvarlığının haczedilmesi, Devlet taraJlndan yasaklanmıştır. Bu nedenlerle yerinde bulunmayan
itirazlar reddedilmiştir."

Başvuru, Sözleşme'nin 6. maddesinde yer alan "mahkemeye ulaşma hakkı" kapsamında da sorgulanmıştır: "Kararların
uygulanmadığı süre, son üç ve yedi yıl arasındaki bir dönemdir.
245
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Tasfiye sürecinde devam eden borç/ann geri ödenmesini ve kararlann yerine getirme aşamasını kapsayan söz konusu sürede, yetkililer
VE YÜKÜMLÜLÜKLER"
başvuruculan, 6. maddenin 1.fikras ının tüm kullan ılabilir ve etkili
NEDEN İYLE
hükümlerinden yoksun bırakmışlardır." Bu nedenle, yargı yerine
DEVLETLER İ N

KURUMSAL GÖREV

SORUMLULUKLARI

erişim hakkı ihlal edilmiştir.
Başvurunun temelini olu şturan 1 Numaralı Protokol'ün
1. maddesi konusunda ise, ba şvurucularm hakları olan tüm
parayı almalarını engellemiş olan yetkililer, yargı kararlarını
uygulamakta başarısız kalmışlardır. Bir Devlet yatırımında
çalışan işçilere gecikmi ş aylıklarmm ödenmesini öngören
mahkeme kararlarmın yerine getirilmemesinin, mal ve müll<
dokunulmazlığına sayg
ı hakkı
nı ihlal ettiği karara bağlaıımıştır.
Mahkeme ayrıca, başvuruculara, maddi tazminat olarak ödenmemiş alacakları tutarı
nda bir bedelin, manevi tazminat için de
aynı bedelin, yargılama giderleriyle birlikte ödenmesine karar
vermiştir. (Mykhaylenky ve Diğerleri/Ukrayna, 2004)1
Bu davada tartışilan ağırhklı konu, devletin, bir işletme sahibi olarak sorumlu tutulup tutulamayaca ğıdır. Aslında olayda,
devletin, işletme sahibi olmasa bile, Sözleşme'nin 6. maddesi
bağlamında sorumlulu ğunu gerektiren daha ba şka nedenler
bulunmaktadır. Yargı kararları uygulanmamıştır. Yasal iflas
süreci doğru işletilmemiştir. Radyasyonlu bölgedeki taşınmazları
n satışlaru-un önlenmesi de, devletlerin objektif sorumluluğu
kapsamındaki bir uygulamadır. Doğrudan yükümlülük ise,
bu koşullarm araştırılması
na bile gerek kalmaks ızm, borcunu
ödemeyen devletin Sözle şme karşısındaki sorumluluğunu
gerektirmektedir.
Diyarbakır'da yaşayıp Büyük Şehir Belediyesi'nde işçi
olarak çalışan üç başvurucunun hizmet sözle şmeleri, 5 Mayıs
1999 gÜnlü Belediye Meclisi karar ıyla feshedilmiştir. Belediye
işten çıkardığı işçilerine çalışt
ıkları sürelerin ücretlerini, kidem ve ihbar tazminatlarmı ödememiştir.
Başvurucuları
n, Diyarbakı
r İş Mahkemesi'nde açtıkları dava sonucunda yerel mahkemece haklı görülüp karara
158
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bağlanan alacakları, icra işlemlerini de başlatmalarma karşın
kendilerine ödenmemiştir. AİHM'nin kararını verdiği sırada
da işçilerin alacakları henüz ödenmemişti. Mahkeme, 1. Numaralı Ek Protokol un 1. maddesinin ihlal edildi ği savlarını
aşağıdaki tümcelerle de ğerlendirdi:
"Başvurucular, hizmet sözle şmelerini fesih eden Diyarbakır
Belediyesi'nin tazminatlarm ı ödemekte gecikmesi nedeniyle alacaklarının değer yitirdiğinden ve Devlet borçlarına uygulanan gecikme
faizinin yetersiz kaldığından yakı nmakta, bu nedenle 1 Numaral ı Ek
Protokol'ün 1. maddesinin çiğnendiğini ileri sürmektedirler.
Hükümet, mülkiyet hakkına kamu yararına dayanan kısıtlama
yada sınırlandırmalar uygulanabileceğini ileri sürmektedir. Hükümet,
başvurucuların mülkiyet hakkını n ulusal organlar tarafindan kabul
edildiğini ve bu durumda, uyu şmazlığın Diyarbakır. Belediyesi'nin
parasal sıkıntıları ile ilgili olduğunu anımsatmaktadı r. Diyarbakır
ın geçerli
Belediyesi, işten çıkarılan diğer işçiler gibi başvuranlar
alacaklarının bulunduğunu kabul etmiştir. Görüşmelerin ardından
iş ten çıkarılan bazı işçilere ödemeler taksitle yapılmıştır. Ayrıca
Hükümet, enflasyona karşı mücadele politikasını ortaya koymasına
karşın, uygulanan faiz oran ının enflasyonun üzerinde oldu ğunu
belirtmektedir. Hükümet AİHM'nin içtihadına yollamada bulunarak, 1 Numaralı Ek Protokol 'ün 1. maddesinin ekonomik reform ya
da sosyal adalet önlemlerinin yürütülmesi gibi "kamu yarar ı "nın
gerektirdiği yasal amaçlar doğrultusunda, piyasa değerinin altında
bir ödemenin de yap ılabileceğini ileri sürerek, her ko şulda tazminatın
tümünün ödenmesini öngörmediğ ini savunmaktadır."

na
AİHM, bu savunma kar şısmda, önceki ilkesel kararlar ı
yollamada bulunarak, 1 Numaral ı Ek Protokol'ün 1. maddesi
uyarmca alacaklarm da "malvarlığı" kapsamında bulunduğu,
devletlerin borçlar ını ödemekte gecikmelerinin alacakhlarm
parasal yitilderini artırdığı ve özellikle bazı devletlerde paranın
ndığında, bu durumun alacakl ıdeğer yitirmesi göz önüne alı
nı yineledikten sonra aşağıdaki
ları belirsizlik içinde bıraktığı
değerlendirmeleri yapmıştır:
"Bu davada Mahkeme, ba şvurucıılarm, Diyarbakır Belediyesi tarafı
ndan işten çıkarıldıktan sonra, Belediye aleyhinde Di247
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DEVLETLERIN yarbakır İş Mahkemesi'nde dava açtıklarını gözlemlemektedir.
KURUMSAL GOREV Başvuranlar davayı kazanmış ve İş Mahkemesi ba şvuranlarm
VE YUKUMLUWK.E
her birine yasal gecikme faiz oran ıyla birlikte tazminat ödenmeNIDENIYLE
sini kararlaştırmıştır. Ardı
ndan başvuranlar, belediye aleyhine
SORUMLULUKR İ

haciz işlemini başlatmışlardır. Yürürlükteki ulusal yasalar göz
önüne aimdığında, başvuranlar, Diyarbakır İş Mahkemesi
tarafı
ndan verilen kararm uygulamasmı sağlayabilmiş değillerdir. Dosyadaki kanıtlardan, Belediye'nin ba şvuranlara söz
konusu tazminatları hala ödemediği sonucu çıkmaktadır. Bu
işleyişle ulusal organlar, yargı kararlarının gereklerini yerine
getirmeyerek, başvurucularm hakları olan tazminatları almaları
nı engellemektedirler. Hükümet inandırıcı hiçbir açı
klama
getirmemektedir. Diyarbak ır Belediyesi'nin parasal sıkı
ntıları
böyle bir uygulamayı haklı gösteremez, Sonuçta, 1 Numarali
Ek Protokol'ün 1. maddesi ihlal edilmiştir.'59 (Tütüncü ve Diğerleri /Türkiye, 2005)

AİHM başvurucularm tazminatlarmın Belediye tarafmdan
ödenmesini sağlayabilecek etkili iç hukuk yolu bulunmad ığma
ilişkin yakmmalarmı ise, sorun çözülmüş bulunduğundan,
ayrıca AİHS'nin 13. maddesine göre incelenmesinin gerekli
olmadığı
na karar vermiştir.
Diyarbakı
r'da çaliştığı Sur Belediyesi'nden işten çıkarıldığı halde kendisine yasal tazminatlar ı ödenmeden yaşamını
yitiren işçinin AİHM'ndeki başvurusu, eşi ve çocukları eliyle
yürütülmüştür. Diyarbakı
r İş Mahkemesi'ndeki davanın 11
Kasım 1999 günlü kararı
nda, başvurucunun alacaklarırım 2
Haziran 1999 tarihinden başlatılacak yasal faizleriyle birlikte
ödenmesi öngörülüyordu. Belediye'ce temyiz edilmedi ği için
22 Kasım 1999 da kesinleşen karara göre ba şvurucunun alacakları 895. 977. 795 TL. (yakla şık 1. 749 Euro) idi. Dayalı Belediye tarafmdan ba şvuruculara hiçbir ödeme yap ılmamıştır.
Mahkeme, Bayan Kuzu'nun eşinin yararma sonuçlanan
kesinleşmiş yarg
ı kararı
ı yıldır uygulanmamasını ve
nın alt
159
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Türk yetkililerin bu sorunun çözümü için gerekli önlemleri
yıllardan beri almamalarmı, A İ HS'nin 6/1. ve Ek 1 Numaral ı
Protokol'ün 1. maddelerinin ihlali aç ı smdan yeterli bulmuştur. (Kuzu/Türkiye, 2006)160
d. Devletlerin Sosyal Güvenlik Uygulamalar ı
Nedeniyle Sorumluluklar ı
Aİ HM ilk kez Almanya'dan gelen bir ba şvuruyu sonuçlandırdığı 1986 yilmda, kocas ının iş kazasmda öldü ğü sayı ile
ek dul aylığı almak üzere e şinin açtığı davanm, Sözle şme'nin
6/1. maddesi kapsam ında medeni hak ve yükümlülükler
bağlamında de ğerlendirilebileceğini saptamıştır. Mahkeme, 11
yıl süren bu davanm uygun sürede yarg ılanma hakkma aykırı
düştüğüne karar vermiş ti. (Deumaland/Almanya, 1986)161
Bu kararı izleyen bir çok uyu şmazlıkta Mahkeme, çe şitli
ülkelerin farklılıklar içeren sosyal güvenlik uygulamalar ını
Sözleş me'nin 6. ve 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddeleri kapsamında yorumlayan çok say ı da kararlar vermi ştir.
ntılı sunulaÇalışmamızm sonraki bölümünde daha ayr ı
çisi
Gaygusuz'un
ülkesine
kesin
dönü ş yapcak olan Türk i ş
ma kararı alması üzerine, acil sosyal yard ımdan yararlanma
istemi, 1977 tarihli İşsizlik Yasas ı'nın 33 ve 34. maddelerine
dayandırılarak, ba ş vurucunun Avusturya vatanda şı olmadığı
ın savungerekçesiyle reddedilmi ş ti. Mahkeme, Avusturya'n
r ıcı bulmamış, başvurucu Gaygusuz'un yak ındığı
masmı inandı
acil yardımı hak etme konusunda Avusturya vatanda şı olan
ve olmayan arasmda farkl ı uygulamaya gidilemeyece ğini belirtmiş ti. Avusturya Hükümeti söz konusu dönemde Türkiye
ile kar şilıklılık anlaşmasıyla ba ğlı olmasa bile, Sözle şme'yi
ımlanan
onaylarken bu Sözle ş me'nin birinci bölümünde tan
içinde
bulunan
ı
hak ve özgürlükleri kendi egemenlik alan
w.w.w.edb.adalet.gov.tr * Dışiş leri Bakanlığı Çok taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçeye çevrilmi ş olup, gayri resmi tercümedir
161 Doğru, Osman, !HAM Kararlar Rehberi, s. 66.

160

249

DEVLETLERIN
KURUMSAL GÖREV
VE YÜKÜMULÜKLER
NEDEN İYLE
SORUMLULUKLARI

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hokları

DEVLETLER İ N

herkes için güvence altına alma yükümlülüğünü üstlendi ğin-

KURUMSAL GÖREV den, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesiyle ba ğlantılı olarak,
VE YÜKÜMLÜLÜKLERI'
Sözleşme'nin 14. maddesinin ihlal edili ğine karar verilmiştir.
NEDEN İYLE
(Gaygusuz/Avusturya, 1996)
SORUMLULUKLARI

Devletlerin sosyal güvenlik yükümlülükleriye ilgili bir başka ilkesel karar da, Sözleşme'nin 14. maddesinin, 1 Numaralı
Protokol'ün 1. maddesi ile birlikte uygulanmas ı sonucunda,
(Dul Anne Tahsisatı ve Dul Kadm Ödene ğine ilişkin) ödemelerde, erkek eş aleyhine ayrımcılık yapılamayacağına ilişkin
değerlendirmedir. ileride daha kapsamlı olarak sunacağımız
bu uyuşmazlıkta:
"40. Mahkeme, başvurucunun karısının evliliklerinin büyük bir kısmında çalıştığını ve tüm bu süre boyunca sosyal güvenlik primlerini -kendisiyle aynı pozisyonda olan bir erke ğin
ödeyeceği şekilde- tam olarak ödediğine dikkat çekmektedir.
Bu ödenekler başvurucu şayet kadı
n olsaydı ve ölen karısı
da onun kocası olsaydı çok daha fazla olacaktı.
41.Mahkeme, başvurucunun Dul Kadm Ödene ği ve Dul
Anne Tahsisatı başvunısuna ilişkin verilen ret kararının yalnızca başvurucunun erkek olmas ı gerçeğine dayandığı
nı gözlemlemiştir. Başvurucunun sözü edilen ödeneklere ili şkin gereken
diğer koşulları taşımadığı hususu tartışılmamıştır. Başvurucu
söz konusu ödeneklere dair hak sahipliği konusunda benzer
durumda olan bir kad ı
nın koşulları
nı taşımaktadır.
42. Mahkeme, başvurucunun mağduriyetirti doğuran söz
konusu ödeneklere ilişkin işlemlerdeki uygulama farklılığının
"objektif ve makul" bir hakhhğa dayanmadığı gözlemlemektedir.
43. Bundan dolayı Sözleşme'nin 14. Maddesi, 1 Numaralı
Protokol'ün 1. Maddesiyle bağlantılı olarak ihlal edilmiştir.
(Wilhis/ İngiltere, 2002) 162
Birbirlerini bütünleyen bu iki karar, devletlerin oluşturdukları sosyal güvenlik örgütlerinden yararlanma ve ödenek
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nın, 1 Numaralı
alma olana ğını elde eden ki ş ilerin alacakları
nda oldu ğunu orProtokol'ün 1. maddesinin korumas ı altı
"ayrı
mcılı k yasağı" gibi
zamanda,
taya koymaktad ır. Ayn ı
Sözleşme'nin öngördü ğü güvenceler de, kazanılnıış hak nindan geçerliğini
teliğindeki ödenek ve sosyal yard ımlar aç ısı
sürdürmektedir.
na kar şm sosyal yard ım
Devletin kesinle şmiş yargı kararı
yükümlülüğünü parasal kaynak yetersizli ği nedeniyle uygulamadığına ili ş kin bir örnek, Rusya'dan gelmi ştir. Ba şvurucu,
Voronezh Bölgesi'ndeki Finans Dairesi'nden, çocu ğunun
gereksinimlerini kar şılamak amac ıyla ko şulları na uygun
ıödemelerinden yararland ırılmasmi istedüşen sosyal yard m
miştir. Bu giri ş imden olumlu sonuç alamaymca, yarg ı yoluna
nda, yerel mahkeme ba şvurucunun
baş vurmuş tur. 2000 y ılı
istemlerini yerinde bulmu ş ve kendisine, gereken ödemelerin
yapılmasın
ı kararlaştırmıştır. Bu karar ile yetkili birime giden
başvurucuya kaynak eksikli ği yüzünden yine ödeme yap ılamamıştır. Üst yargısal birim olan Bölge Mahkemesi'ne de
m
n davacı, yasal hakkı olan sosyal yard ı
başvurmasma kar şı
ödene ğini alamamıştır.
Mahkeme ba ş vuruyu adil yarg ı lanma ve malvarl ığı
hakları yönünde ayr ı ayrı değerlendirmiştir. Ba şvurucunun
n yaklaşık 5 yıl alacaklarının
na kar şı
kesinleş en yargı kararı
erımernesini,Sözle Ş me'flifl 6/1. maddesine aykırı bulmuştur. Bu davada Rusya kamu birimleri, yargı yerlerinin verdi ği
kararlara uyum sa ğlamak için, tan ınan süre içinde gerekenleri
yerine getirememi şlerdir.
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi ba ğlamında ise, başü
na kar ş m ulusal hukukun öngördü ğ
vurucuya yarg ı kararı
malödemenin parasal yetersizlik nedeniyle yap ılmaması
r ı bulunmuş tur. Mahkeme benzer
varlığı güvencelerine ayk ı
konulardaki önceki kararlarmda aç ıklandığı gibi, parasal kaynak yetersizliğinin, bu alandaki yasal yükümlülüklerini yerine
nı
getirmeyen devletler için, geçerli bir özür olu ş turmadığı
kararla5tırmı5tır.163 (Poznakhırma/ Rusya, 2005)
163

Dinç, Defne, çevirisi.
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Rusya'da yaşanan baş ka bir olayda başvurucunun, yerel
yönetimden, birikmiş çocuk yardımı alacaklarının ödenmesi
için açtığı dava sonucunda 9 Haziran 2000'de, Voronezh, ZheSORUMLULUKRI leznodorozhny Bölge Mahkemesi istemlerini kabul etmi ş ve
kendisine 2. 040. 02 Ruble ödenmesine karar vermi ştir. Karar
temyiz edilmediğinden, 20 Haziran 2001'de kesinle şmiştir.
Ardmdan Başvurucu icra i şlemini başlatımş ancak 26 Temmuz
2001'de icra emri, borçlunun hesabmda para bulunmamas ı
nedeniyle kendisine geri gönderilmiştir. Ba şvurucu icra emrini, borçlunun bankas ı
na göndererek alacağının borçlunun
hesabı
ndan ödenmesini istemiş, banka bu talebi reddetmiştir.
Başvurucu, yargı kararım uygulamayan bankaya kar şı, kendisini zarara uğrattığı gerekçesi ile dava açm ıştır. Yerel Sulh
Mahkemesi, karar gereklerinin yerine getirilmemesinde banka nın bir kusuru bulunmad ığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir.
Voronezh Merkez Bölge Mahkemesi'nce de, 10 Kas ım 2003
tarihinde onanan karar kesinle şmiştir.
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Başvurucunu alaca ğı Şubat 2004'te, Voronezh, Zheleznodorozhny Bölge Mahkemesi'nin 9 Haziran 2000 gÜnlü karar ı
doğrultusunda 1. 110. 36 Ruble olarak öden ıniştir. 13 Aralık
2005 tarihinde de, geri kalan 929.66 Ruble ödenerek, dosya kapatılmıştır. Baş vurucu, kendi yararı
na olan kararm uzun süre
uygulanmaması nedeniyle Sözle şme'nin 6. ve 1. Ek Protokol'ün
1. maddesinin ihlal edildi ğini ileri sürmektedir. Mahkeme,
başvuruyu . aşağıdaki gerekçelerle de ğerlendirmiştir:
"Esas
23. Mahkeme, ba şvurucunun lehine olan kararı n icrasının yaklaşık 5yıl gecikmiş olduğunu tespit etmiş tir. Mahkeme, s ıklıkla mevcut
dosyaya benzer davalarda, 6C4. maddeye ili şkin ihlal tespitlerinde
bulunmu ş tur (Burdov v. Rusya, no. 59498100, ECHR 2002-111;
Androsov, ve Gorokhov and Rusya yev v. Rusya, no. 38305102, 17
Mart 2005).
24. Sunulan veriler incelendiğ inde, Mahkeme, Hükümet'in,
mevcut davada farklı bir sonuca ula ş mayı sağlayacak herhangi bir tar252
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tışma ve olgu yu Mahkeme'nin önüne koyamad ığını düşünmektedir.
Bu konudaki içtihatlarını dikkate alarak, Mahkeme, ba şvurucunun
lehine olan kesinleşmiş mahkeme kararlarının 5 yıl boyunca yerel
yetkililer tarafindan icra edilememesi sonucunda ba şvurucunun doğal
olarak beklenti içinde bulunduğ u parayı elde etmesinin önlennıesini,
Sözle şme'nin 6. maddesine ayk ırı bulmuştur.
25. Mahkeme, bağlantılı olarak Sözle şme'nin 6. /1. ve Ek
Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildiğ ini saptamı5tır. 164 (Bragına/
Rusya, 2007)

Bu kararlarm da ortaya koydu ğu gibi, sosyal güvenlik
alacaklarma hangi nedenle olursa olsun devletlerin el atmanı ödemekte gecikmesi, ödenek
sı, borçları
çıkararak yargı kararlarını uygun sürelerde uygulamamas ı,
Sözleşme'nin öngördüğ ü denetim kapsamında sınanmak
durumundadır.
Aİ HS, bireylere dönük olarak her türlü sosyal güvenlik
önlemlerini korumas ı altında bulundurmamaktad ı r. Daha
önce değinildiği gibi, kişilerin sağlık açı smdan tedavilerinin
gerçekleştirilmesi, doğal af etlere uğrayanların yitikleririin giderilmesi, özel hukuk alan ındaki uyuşmazlıldarda gereksinimi
bulunanlara hukuksal yardım sunulması, devletlerin Sözleşme
ile yükümlü kıhndıkları konular değildir. Hiç ku şkusuz evi
olmayanlara bar ınmaları için konut sağlamak ta devletlerin
doğrudan görevine girmemektedir. Ancak bu konular ulusal
yasalarla kiş ilere dönük haklar, devletler aç ısmdan da kamusal
yükümlülükler olarak benimsenmiş se, devletler, kendi koydukları .bu kurallara uygun davranmak zorundad ırlar. Devıp yukarıda değinilen
letler, kendi mahkemelerinde yarg ılan
sorumluluklarma uygun davranmad ıkları için kusurlu bulunmuşlarsa, hiç ku şkusuz AİHM de, uyuşmazlığa aynı doğrultuda yaklaşacak ve tartışılan hakkm özü ile birlikte, ulusal yarg ı
nın gereklerinin yerine getirilmesini isteyecektir. Devletin
kararı
konut sağlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi, Rusya'dan
rı
gelen bir yakmma nedeniyle Mahkeme'ce Sözle şme'ye aykı
164

Kılmç, Utku çevirisi.
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bulunmuştur. Karardan aktardığımız yargılama sürecinde
aşağıdaki değerlendirmeler yap ılmıştır:

VE YÜKÜMLÜLÜKLER İ
NEDENIYLE
SORUMLULUKLARI

"4. 1933 doğunılu olan başvurucu Olga Ivanovna Ponomarenko Kalinin grad Bölgesinde bulunan Chernyakhovsk' da ya şamaktadır.
5. 27 Mart 2002 tarihinde Kaliningrad Bölgesi Chernyakhovsk
ilçe Mahkemesi, başvurucunun Savunma Bakanl ığı 'na bağlı Chernyakhovsk iskan yetkilisine karşı yönelttiği kalacak yer istemini kabul etmiştir. Mahkeme iskan makamına yönelik olarak şu talimatı
vermiştir:
.ailesi sadece bir kişiden oluşan bayan Ponomarenko'ya daimi
kullanımı için bir kişinin yaşaması için gerekli olduğu tespit edilen
12 metrekare'den aşağıda olmayacak şekilde Chernyakhovsk'da uygulanan standartlara uygun olarak gerekli s ıhhi ve teknik standartlara cevap veren ve iyi donan ımlı bir ikamet yeri sağlanmalıdır."
6. ilçe Mahkemesi ayrıca manevi zararları için başvurucu lehine 1000 Rus rublesine hükmetmi ştir.
7. iskan Birimi, 3 Nisan 2002 'de başvurucuya tek odadan ibaret olan bir daire tahsis etmiştir. Ancak söz konusu dairenin gerekli
sağlık koşullarını taşımaması nedeniyle başvurucu daireyi kabul etmemişti
8. 27 Mart 2002 günlü mahkeme kararı temyiz edilmemiş ve
karar 9 Nisan 2002'de kesinleşmiştir.
9. Chernyakhovsk Bölgesi icra Dairesi 12 Nisan 2002'de kararın icrası işlemlerini başlatmış ve dayalı 30 Nisan 2002'de manevi
tazminata ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiştir.
10. iskan Birimi'nden özel bir komisyon, 3 Nisan günü, ba şvurucuya verilmek üzere ayrılmış bulunan daireyi denetlemek amacıyla gezmiş ve 12 Eylül 2002 günlü raporunda, dairenin gerekli donanımın yalnızca bir bölümünü karşıladığı ve inceleme sırasında başka
bir kişi tarafindan kullan ılmakta olduğu sonucuna ula şmıştır.
11. 23 Mayıs 2003 gün iskan Birımi, yeni saptanan ko şullar
nedeniyle söz konusu yargılamanın yeniden ele al ınması istemiyle
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İlçe Mahkemesi'ne ba şvurmuş, buna karşı n başarısız olmu ştur. iskan Birimi, Rusya Federasyonu Hükümeti'nin 11 Ekim 2002 tarihli
kararı uyarınca Savunma Bakanlığı denetiminde bulunan yerle şim
yerleri ve konutları n yerel yönetimlere b ırakıldığını ileri sürerek, bu
nedenlerle 27 Mart 2002 günlü ilam ın uygulanmasının olanaksızligi üzerinde durmuştur.
12. ilçe Mahkemesi, icra Memuru'nun istemi üzerine yaptığı
araştırma sonucunda, iskan Birin ıi'nin yalnızca bazı yerleşim yerlerini yerel yönetimlere verdiğ ini saptam ış tı r. ilçe Mahkemesi icra
Memuru'na hangi evlerin iskan Biri mi'nin denetiminde b ırakıldığını belirlemesini ve bunlardan uygun birisinin ba şvurucunun kullanımına tahsis etmesini kararla ş tırmıştır.
13. 21 Mart ve 6 Nisan 2005 tarihlerinde icra Memuru, iskan
ını uygulaBirimi'nin Başkanını, 27 Mart 2002 günlü yarg ı karar
madığı gerekçesiyle para cezasıyla cezalandırmıştır.
14. 26 Ocak 2006'da iskan Birimi ile ba şvurucunun vekili bir
sosyal kiracılık sözleşmesi düzenlemişler ve bağıtlanan sözle şme yle
başvurucuya bir daire verilmiştir. 9 Şubat 2006'de başvurucu önerilen yeri kabul ettiğine iliş kin belgeyi imzalam ıştır."

27 Mart 2002 günlü ulusal yarg ı kararmın yerine getirilmediğini ileri süren ba şvurucunun yakmmalar ını Mahkeme,
Sözleş me'nin 6. maddesi ile 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi kapsamında incelemiştir. Ba şvurunun anilan maddeler
içinde ele almabileceğini benimseyen Mahkeme'nin, (bkz.,
Burdov/Rusya, no. 59498/00, 26, A İHM 2002-111) uyu şmazlığm özüne ilişkin değerlendirmeleri şöyledir:
"B. Esas
ının süre17. Hükümet 27 Mart 2002 günlü mahkeme karar
si içinde , icra edilmediğini kabul etmektedir. Hükümet ayr ıca adı
geçen son kararı n yerine getirilememesi nedeniyle ba şvurucunun
Sözle şme'nin 6. maddesi ve 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesi altında belirtilen haklarını n ihlal edildiğini kabul etmiştir.
18. Başvurucu savlarını yinelemiş tir.
255
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19. Mahkeme, 27 Mart 2002'de ba şvurucunun ilamı aldığını,
ve bu ilamın bir sonucu olarak yerel organlar ın başvurucuya bir
VE
YÜKÜMLÜLÜKLERI daire tahsis etmek zorunda olduklarını gôzlemleniektedir. Anılan
NEDENKE
dam, 9 Nisan 2002'de icraya konulabilme ko şullarına sahip olmuşSORUMWLUKRI
tur. Buna karşın kararı 3 yıldan fazla bir sure uygulamaks ızın beklemiş tir. ihlali kabul eden Hükümet tarafindan herhangi bir özür de
ileri sürülmemiştir.
DEVLETLERIN
KURUMSAL GOREV

20. Mahkeme görülmekte olan bu dava ile benzer sorunlar içeren
diğer davalarda sıklıkla 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ihlal
edildiğini saptamıştır (bkz., Malinovskiy 7. Rusya, no. 41302102,
AİHM 2005-..., Mikııjukov/Russia, no. 7363104, 8 Aral ık 2005).
21. Mahkeme, kendisine sunulan belgeleri inceledikten sonra,
görülmekte olan bu davada farkl ı bir sonuca varmak için herhangi bir neden olmadığı kanısındadır. Konuyla ilgili içtihatlarını göz
önüne alan Mahkeme, baş vurucunun yararı na olan mahkeme karaı nı yı llarca uygulama yan yerel yetkililerin ba şvurucunun mahker
meye başvurma hakkını n özüne zarar verdiğini ve başvurucunun
olağan koşullarda kendisine verilmesini beklediği bir daireden yoksun bıraktıklar
ını saptamıştır."

Mahkeme, yukarıya aktarılan gerekçelerle Sözleşme'nin
6. maddesinin ve 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ihlal
edildiğini kararlaştırmıştır.
Sözleşme'nin 41. maddesi ba ğlamında başvurucunun
10.000 Euro tutarmdaki manevi tazminat istemini de ğerlendiren Mahkeme, devlet yetkililerinin ba şvurucunun yararı
na olan
bir yargı kararım uygulamamaları nedeniyle üzüntü ve düş
kırıldığı yaşamasmm kaçmılmaz olduğunu belirtmiştir. Benzer
davaları da göz önünde bulunduran Mahkeme, ba şvurucuya
3.100 Euro manevi tazminat ödenmesini kararla ştırmıştır."
(Ponomarenko/ Rusya, Şubat 2007) 165
Rusya uygulamalarmı değerlendiren yukarıdaki kararlarm konusunu oluş turan sosyal yardım ödeneği, çocuk
Cengiz, Serkan, çevirisi "Bu karar neticede Bat ı demokrasisi ve mülkiyet hakkı anlayışı ile Sosyalist devlet ve mülkün kamuya ait olmas ı/bireysel mülksüzlük anlayışı arasmda bir denge kurma, bir harmanlama
çabasının örneğidir. "(Çevirenin yorumu)
256
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yardımı, konut sağlanması gibi olgular, sosyalist devlet yapilanmasının kalmtılarıdır. Sosyalizmden kapitalizme geçi ş
süreci, özellikle emeğiyle ya şayanlar, dar gelirliler aç ısmdan
sorunlarla yüklü bulunmaktad ır. Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinde rastlanmayan ve sosyalizmin tortular ı niteliğindeki sosyal hak ve yard ımlarm bir bölümünün, toplumsal
zorunluluklar nedeniyle kurumlar ıyla birlikte kapitalist yönetim döneminde de, sürdürüldü ğü gözlenmektedir. A İHM
de, ulusal hukukta devletlerin yasalarla yükümlü k ılmdıkları
ndan kazanıhmş haklar olarak
bu tür edimleri, bireyler aç ısı
değerlendirmektedir.
e. Devletlerin Özelle ştirmeler Nedeniyle
Sorumlulukları
Bir Çek firmas ı olan başvurucu, 1995 y ılında Sofya
Belediyesi'nce özelle ştirilen bir oteli ba şka bir firmadan satm
almak için 1997 y ılı Mayıs ayında sözleşme ba ğıtlamıştır.
na açık bir kayırTemmuz 1997' de Sofya Savc ılığı, alıcı yararı
ma olduğu dü şüncesiyle, özelle ştirme sözle şmesinin ask ıya
ndan, Sözle ş me Bürosu'ndaki
alınması
nı kararlaştırmıştır. Ard ı
açık suiistimal nedeniyle, baz ı kamu görevlilerine kar şı ceza
soruşturması açmıştır. Başvurucu ş irketin, tahliye edildikleri
Ekim1997 tarihine kadar bu geli ş melerden haberi olmam ıştır.
Sofya Belediyesi, Savc ılığın kararma itiraz etmek için bir hukuk
ış ; yargılama sürecinin sonunda Yüksek Temyiz
davası açm
Mahkemesi, sözle ş menin yasal olmadığma iliş kin ilk derece
mahkemelerinin kararm ı onanııştır. Ba şvurucu firma olayı
ve kendisini ilgilendiren yarg ısal süreci yeni ö ğrendiğini öne
n yeniden aç ılmasını istemiştir.
sürerek, savc ılıktan davanı
Belediye'nin, davan ın bütün taraflarını bağlayıcı nitelikteki
temyiz baş vurusu üzerine, Yüksek Temyiz Mahkemesi'nce
verilen hüküm nedeniyle, savc ılık, davanın yeniden aç ılması
istemini reddetmi ştir. Ba şvurucu, savcil ığm red k rarma kar şı
bir dava daha açmıştır. Ekim 1999'da Sofya Savc ılığı, Yüksek
Temyiz Mahkemesi'nin Temmuz ve Ekim1997 tarihli kararla257
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rmnı daha uzun sürede uygulanmas ırun durdurulamayacag ına
iliş kin polise bildirimde bulunmu ştur.

VE YÜKÜMLÜLÜKLER İ
NEDEN İYLE

Yakmmanın konusunun 1 Numaralı Protokol'ün 1. mad-

SORUMLULUKLARI

desi kapsamında yer alan, "mülkiyetin kullan ımını n denetimi"nin

bir türü olduğunu gözeterek, Aİ HM, maddenin ikinci paragrafmın başvurucu firma hakkmda yap ılan müdahaleye uygulanabileceğini saptadı . Mahkemeye göre, "Hukuka uygunluk
gereğine gelince; özellikle kullan ılan içeriği belirsiz sözcükler üzerine
temellendirilmiş müdahale açısı ndan söz konusu yasa kurallar ı;
yetkili savcıların bir suç i şlendiğini dü şündüklerinde, -bağımsız bir
denetim olmaks ızı n- hangi önlemleri alacaklarını ve hangi koşullar
altında dava açmayı tercih edeceklerini önceden görmeyi hemen hemen olanaksı z duruma getirmiştir. Bazı yasalar kaç ını lmaz biçimde,
sözcüklerin anlatt ığı ndan daha dar ya da daha geni ş anlamlıdır.
Sözcüklerdeki belirsizliklerin, kimi zaman yorum ve uygulamada
hukuksal sorunlar olu şturduğu da bilinmektedir. Bu nedenlerle, yargı sal incelemeden geçme olas ılığı bulunmayan savc ılık kararlarından
dolayı, söz konusu yasa kuraliar ının kesin anlam ını n açıklandığı
ve yorumlandığı içtihat kararları ndan söz edilememektedir. Sonuç
olarak, Savc ılığın sıklı kla uyguladığı bu geniş kapsamlı kurallar; bazı
olaylarda gerçek ve tüzel ki şiler hakkı nda ciddi ve amac ını aşan sonuçlara yol açacak değerlendirmelere kaynak olu şturmaktadı r. Savcılığın
görev alan ı ndaki yetkilerini çevreleyen belirsizlik ve anla şılmazlığı n
sonucu olarak, sözü edilen de ğerlendirmeye ve bağı msız bir kurumun yapacağı incelemeye ilişkin temel yöntem kurallar ı gibi, yeterli
korumadan yoksunluk nedenlerinin bir araya geldiği, zaten yerel
Mahkeme taraJlndan bulgulanm ıştı r. Bu saptamanı n öncülüğünde
Mahkeme, demokratik bir toplumda hukukun üstünlü ğü kuralına
göre, hak sahibi olan gerçek ve tüzel ki ş ilerin en alt düzeydeki yasal
korumadan bile yoksun b ırakıldıkları na karar vermiş tir. Bu nedenlerle
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine göre, ba şvurucu firman ın mülkiyet hakk ına yapı lan müdahale, kaç ınılmaz olarak 'hukuk d ışı 'dır."66

(Zlinsat, Spol. S. R. O.-Bulgaristan 2006)
Böylece Mahkeme, ulusal hukuktaki çarp ıklıldar nedeniyle, bağımsız ve tarafsız mahkeme önünde yarg ılanıp hakları
nı
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savunamayan ba şvurucu şirketle ilgili olarak soru şturma yetna kar şı
kililerince verilen özelle ş tirmenin ertelenmesi karar ı
temyiz yolunun kapali tutulmas ıyla, hukuka ve Sözle şme'ye
uygun bir i şleyiş in gerçekle ş tirilemeyeceğini çok kesin bir
ıda ulusal
biçimde vurgulam ıştır. Özelleş tirme uygulamalar n
n çok özenli ve bir o kadar da bilgili davranmalar ı
organları
gerekmektedir. Devletlerin kendi içlerindeki yanlış uygulama
ve çelişkileri, ço ğu zaman özelle ş tirmelerden pay kapmak isteyen yerli ve yabancı kuruluş lara hukuksal anlamda "kLızanılmış
hak" lar oluş turmakta ve bunlardan geri dönülmesi yerine göre
önemli tazminatlar ödenmesini gerektirebilmektedir.
İngiltere' de Belediye ile ba ğıtlanan yap-iş let temelindeki
uzun süreli bir kira sözle şmesinin kararla ştırılan dönem sonunda uzatılmaması uyuşmazlık konusu olmu ştur. Ba şvurucuya
ıda bir sanayi arazisi Belediye Encümeni tarafmdan
1969 y ıl n
na kiralanmıştır. Kira sözleş mesine göre ba şvurucu,
22 yıllığı
lmak üzere giderlerini kendisi-,
küçük sanayi amac ıyla kullanı
nin kar şılayacağı 6 bina yapacaktır. Kira sözle şmesinde ayr ıca,
kararlaştırılan ilk 22 y ılın dolmasmdan sonra, sözle şmenin 21
r.
ığı
nı içeren bir ko şul bulunmaktadı
yıl daha uzatılma olas ıl
i
binaları
Başvurucu sözle ş me ile üstlendiği yükümlülük gere ğ
yapmış ve bunları başkalarma da kiralanu ştır. Ba şvurucu 1990
nda kira sözle şmesinin uzatılması görüşmelerini yaparken,
yılı
sözleşmenin uzatılmayacağı bildirilmiş tir. Gerekçe olarak da,
sözleş meye kira ili ş kisinin uzatilma ko şulu konulurken Belediye Encümeni'nin yetkisini a ştığı belirtilmiştir. Ba şvurucunun
ulusal mahkemelere yapt ığı giriş imler de sonuçsuz kalm ıştır.
Başvurucu 21 y ıllık uzatma olana ğının sağlanmaması nedeniyle
mülkiyet hakkm ın ihlal edildi ğini iddia etmi ştir.
Mahkeme, kira sözle şmesini uzat ılmamasıni, me şru
ılı olarak mülkiyet hakk ından
ı ile bağlant
beklenti kavram
yararlanma kapsam ında tartışmıştır. Ba şvurucunun, kira süreu
sinin uzatılacağı düşüncesiyle sözle ş meyi kabul etmiş olduğ
vurucu
da,
Belediye
de,
üzerinde duran Mahkeme'ye göre, ba ş
sözleşme ba ğıtlanırken ikinci dönem için uzatamayacaklarmı
bilmiyorlardı . Yerel organlar ın me ş ru beklentisine sayg ı gösnda
termedikleri ba şvurucunun ç ıkarları ile genel yarar aras ı
259

DEVLETLER İ N
KURUMSAL GÖREV
VE YÜKÜMLÜLÜKLERI
NEDENIYLE
SORUMLULU KLARI

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

AVRUPA adil dengenin kurulamamış olması sonucunda, mülkiyetten
ULKELER İ N İ N yararlanma hakkı
na orantısız bir müdahalede bulunulmuştur.
DEGI Ş EN SINIRLARI
VE

Mahkeme, kira sözle şmesinin uzatılması durumunda kamunun veya üçüncü kişilerin haklarının olumsuz yönde etkileneceğinin gösterilememiş olmasını da gerekçeleri arası
nda
değerlendirerek, 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesinin ihlal
edildiğine karar vermiş tir. Mahkeme, maddi tazminat olarak
31.000 Euro ile ücretler ve giderler için 5.000 Euro ödenmesini
kararla5tırmıştır.167 (Stretch/ İngiltere, 2003)

Olay, tam anlamıyla bir özelleştirme sayılmayabilir. Ancak, yanlar arası
nda koşulsuz bağıtlanmış bir kira sözleşmesi de
bulunmamaktadır. Kamu bağlantı h yap işlet iliş kisinde ikinci
21 yıl için sözleş menin yenilenmeme nedeni olarak gösterilen
"belediye encü meni" nin yetkisizliğ i, Mahkeme'ce tutarlı bir
gerekçe olarak algılanmamıştır. Mahkeme, yakı
n zamanlarda
verdiği bir çok karar ı
nda yapt
ığı gibi, devlet birimleri ad ı
na
üstlenilen yükümlülüklerden, kamusal organlar ı
n kendi kusurlarına dayalı olarak caymalar ına sı cak bakmamaktadır.
Böyle durumlarda özel ki şi ve kurumları
n kazanilmış hakları
korunmaktadır.
C. Avrupa Ülkelerinin De ğişen Sınırları
ve Malvarlığı Uyuşmazlıkları
İkinci Dünya Savaşı'nın ardı
ndan ulusal sm ırlarda yaşanan değiş imler, özellikle ta şınmaz mülkiyeti yönünden çe şitli
sorunlar olu şturmu ş tu. Yirminci yüzy ılın sonları
na doğru
Sovyetler Birli ği'nin parçalanması, bağımsızliklarını kazanan
devletlerden bir bölümünün Avrupa Konseyi'ne üye olmalar ı,
Yugoslavya, Çekoslovakya gibi devletlerin bölünmeleri, Do ğu
ve Bat
ı Almanya'nm birle şmeleri, bu ülkelerde yaş ayan halklar
açısı
ndan ikinci kez, yeni yeni mülkiyet uyu şmazliklarma neden oldu. Devletlerin iç ve d ış politikalarıyla birlikte mülkiyet
hakkı
na bakışları
ndaki de ğişimler de bu geli şmeler üzerinde
etkili oldu.
167
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Siyasal yaşamdaki değiş imler, malvarliğı haklarıyla ilgili
davalarda, yargı yerlerini, özellikle iki temel konuda çözüm
n ardı
ndan kişisel
üretmeye yönlendirdi. İkinci Dünya Savaşı'nı
mülkiyetten kolektif mülkiyete dönü ştürülen malvarl ıklarmı
önce özel mülkiyet sürecine geçirmek, ardmdan toplula ştırma
öncesindeki hak sahiplerine geri verilmelerini sa ğlamak. Bu
işin hiç de kolay olmadığı açıktır.
Mahkeme, edinilmiş malvarliğı haklarını koruyan geleneksel yaklaşımı doğrultusunda uyu şmazlıkları değerlendirdi.
Eğer başvurucular ulusal ölçekteki yarg ılamada mülkiyet haklarının sürmekte olduğunu kanıtlayamamışlarsa, Sözleşme'nin
nın kazanılmasını kapsamadığı gerekçesiyle,
malvarliğı hakları
genellikle bu doğrultudaki baş vurularm reddime karar verdi.
Örneğin, Başvurucunun Alman as ıllı olan ailesinin eski
nda
n aldığı tarım toprakları, 1945 yılı
Çekoslovakya'da satı
Alman ve Macar kökenlilere da ğıtılmak üzere kamulaştırılnda ölen iki
nda ölen annesi, 1944 ve 1945 y ılları
mıştı. 1955 yılı
çocuğunun payları ile birlikte tüm malvarlığını başvurucuya
bırakmıştı . 1991'de Çekoslovakya vatanda şliğını yitirip 1992de
tekrar kazanan ba şvurucunun Arsa Ofisi'ne kar şı açtığı dava,
ulusal mahkemelerce reddedildi.
ndaki kamula ştırmayla birlikte taşmAİHM, 1945 yılı
mazlarm farklı tüzel kişilere geçtiğ ini, izleyen yıllarda da
baş vurucunun ve ailesinin mülkiyetten kaynaklanan haklarının kullanılması doğrultusunda herhangi bir etkinliklerinin
bulunmadığını vurguladıktan sonra, mülkiyetin yitirilmesinin
Sözleş me'nin ve Ek Protokollerin Çek Cumhuriyeti yönünden
bağlayıcılik kazanmasmdan çok önce gerçekle şmesi ve Çek
Cumhuriyeti'ne yüklenebilecek süreklilik ta şıyan herhanği bir
ihlalin var olmaması nedeniyle, başvuru Sözleşme'yle uyumsuz bulundu. Ulusal düzeyde yürütülen yarg ılamada keyfilik
bulunmadığı ve adil yargılanma ilkelerine uygun davranıldığı
na
belirtilerek, davacı savlarmın kazanilmış bir mülkiyet hakkı
dayandırılmaması nedeniyle, baş vuru kabul edilmez bulundu.1 (Des Fours Walderode/Çek Cumhuriyeti, 2003)
le Sertkaya, Kaya, çevirisi, İzmir Barosu Dergisi, Y ıl 68, Sayı 4, İzmir 2003.
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AVRUPA
Aynı ülkeden kaynaklanan baş ka bir davada, eski ÇeULKELERININ koslovakya vatandaşı
olan Jantner, 1986 yılmda ülkesini terk
DEGI ŞEN SINIRLARI
etmişti. Yaşan-uıu aralıklı olarak ve kısa sürelerle Almanya'da
VEMALVARLIGI
ve
Çekoslovakya' da sürdürdü. 1992 yılında Slovakya nın
UYU ŞMLIKLARI

Krompachy kentinde ya şamakta olan bir arkadaşın
ın konutunu, kendisi için de bu ülkedeki ikametgah ı olarak gösterdi.
1996 yılında, mirasçılan olduğu babasının ve amcasuıın malvarlıkları nedeniyle Arsa Ofisi'ne kar şı tazminat davası açtı. Yerel
mahkeme, Almanya'daki ikametgahm ı sildirmeyen davacının
Krompachy'deki ikametgah ının gerçek dışı bir formalite olduğunu, ulusal hukuka göre bir ki şinin iki farklı ikametgahınm
olamayacağını belirterek Çek ve Slovakya Cumhuriyetleri' nden
birinde sürekli oturmayan davacm ın davasmı reddetti.
İç hukuk yolları
ndan geçerek kesinle şen kararı, AİHM ulusal yargının üzerinde durdu ğ
u konulardan çok farklı biçimde
değerlendirdi. Mahkeme'ye göre " ...uyuşmazlık, elde edilmiş bir

mülkiyet hakkı ile ilgili bulunmamaktadı r. 1 Numaralı Protokol'ün
1. maddesi kapsamında oluşmuş bir mülkiyet ilişkisi bulunmadığından, baş vurucunun, mülkiyet hakkı ndan kaynaklanan zararlarının
tazmin edilmesi beklentisini hakl ı kı lacak hukuksal nedenler yoktur.
Daha da önemlisi, Sözle şme'yi ona yiamaları ndan önce tarafdevletlere
geçen malvarlıklarını n tazmini konusunda, devletlere yöneltilmi ş bir
yükümlülük söz konusu değildir. ilgili madde, mülkiyetin yeniden
elde edilmesini güvence alt ı na almamaktadır." (Janter/Slovakya,

2003) 169

Aİ HM, Çekoslovakya'nın barışçı yöntemlerle Çek ve
Slovak Cumhuriyeti'ne dönü şmesi nedeniyle, bu iki devletten birinin Sözle ş me'yi onaylanmas ı
ndan önce yitirilıniş mülkiyet haklarının yeniden kazanilmasını amaçlayan davalarda
başvurucularm istemlerini süre ve konu yönlerinden yerinde
bulmazken, Batı ve Doğ
u Almanya'nı
n birleşmesi sonucunda, bu iki devletten birinde kazan ılmış olan hakları
n, birleşmeden sonra da geçerli ğini koruyacağını kararlaştırdı.
İkinci Dünya Sava şı, Almanya'yı da ikiye bölmüş, karşıt siyasal ve ekonomik uluslararas ı kümelenmelerin içinde
169
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yer alan, farklı yönetimler altında bulunan ayrı iki devlet
ndan bilinen birleşme süreci gerçekleşti. Biroluşmuştu. Ardı
ında, geçmişten gelen
leşme, özellikle malvarlığı hakları alan
farklı uygulamalarm uyum sorunlarmdan kaynaklanan yeni
uyuşmazlıklara neden oldu. Bunlarm bir bölümü de A İHM'ye
taşmdı. Kuşkusuz böylesine karmaşık dönemlerde, bireysel
mal kapma arayışları da öne çıkabilmektedir.
Birleşme' den kısa bir süre önce, başvurucular, 1986 yılında
Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde (DAC., arazi mülkiyetinin Devlet'e, intifa hakkının ise kendilerine ait olduğu bir ev
nda Doğu Almanya'dan ayrılmak için
satm almışlardır. 1989 yılı
baş urmuşlar ve taşmmazm satılması yada bağışlanması için
nı bildirmişlerdir.
Devlet'e yetki veren bir izin sa ğlayacakları
8 Aralık 1989'da (yeniden birle şmenin yürürlüğe girmesinden
ndan
önce, iki Alman Devleti'nin arasmdaki sınırın açılması
sonra. başvurucular, resmi bir bağış işlemi yapmışlar ve bağışladıkları kişiden gayri resmi olarak 55.000 Alman Mark ı (DM)
almışlardır. Almanya'nın birleşmesinden sonra da ba şvurucular, taşmmazm intifa hakkını ve evlerini yeniden kazanmak
için girişimde bulunmuşlardır. Mahkemeler, başvurucularm
davalarını reddetmiştir. İlk derece mahkemeleri gibi Federal
Mahkeme de, hem satışm hem bağışm geçersiz oldu ğuna karar
u Almanya'dan ayrılvermiştir. Federal Mahkeme ayr ıca, Doğ
ndan doğan mali yükü hafifletmek
nmaz satışı
madan önce taşı
nı,
için başvurucularm gerçek olmayan ba ğış işlemi yaptıkları
nmaz mal hukuku
bu gibi davalarda uygulanan hukukun, ta şı
olduğunu ve yasayı yorumlamanın da İdare Mahkemeleri'nin
nmaz mal
unu belirtnıiştir. Başvurucular, ta şı
konusu olduğ
İdare
ışlardır.
Mahkemesi'nde
dava
açm
İdare
hukukuna göre
Mahkemesi, yasaya göre başvurucular yönünden dolandırılma
yada hileli devir olmadığı için, taşmmazı geri alma hakları
n
olmadığına karar vermiştir. 9 Kasım 1989 tarihinde s ınırı
açılmasından sonra bazı DAC yurttaşları ülkeyi serbestçe
terk etmişler ve 11 Kasım 1989 günlü yönetmeli ğe göre, yurttaşları
n, DAC'tan ayrılmadan önce sahip oldukları taşımaz
n uzun süre devri gerekmemi ştir. Başvurucular, devir
malı
sözleşmesini 8 Aralık 1989 tarihinde imzalamışlardır. Baş263
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AVRUPA vurucular önce Federal İdare Mahkemesi'nde, sonra Federal
ULKRER İ N İ N Anayasa Mahkemesi'nde ba şarısızlıkla sonuçlanan davalar
DEGI ŞENS İ N İ RIAR İ
açmışlardır.
VI MALVARLIGI
UYU ŞMAZLIKLARI Olayı, 1 Numaral'ı Protokol'ün 1. maddesi kapsamında

sorgulayan Mahkeme'nin saptamalarma göre "Başvurucular,
devlete ait arazi üzerinde yapılmış olan ev üzerinde kişisel intıfa
hakkıyla birlikte, bir mülkiyet hakkına da sahiptirler. Bu nedenle
tartışma, başvurucuların sahip oldukları varlıkların dokunulmazlığına saygı hakkı noktasından incelenmek zorundadır. Federal Sulh
Hukuk Mahkemesi, DAC zaman ı nda başvurucuların mülkiyet
hakkının devrinin geçersiz olduğuna, fakat konunun incelendiği
mahkemeler önünde, giderim/yeniden elde etme hakk ına sığınamayacaklarına karar vermiştir. Bundan dolay ı, başvurucuların mal ve
mülk dokunulmazlığı haklarına müdahale edilmiştir. Müdahalenin
meşruluğuna gelince, tartışmalı önlem her duruma uygulanabilir ve
taşınmaz mal hukukunun çok açık kurallar
ına dayanarak alınmıştır.
Ayr
ıca, ulusal mahkemeler, DAC'taki mülkiyet hakk ından yoksunluk
tartışmalar
ına uygulanan hukuk konusunda bir kriter olu şturmuşlar
ve mahkemelerin buna ilişkin yorumlar
ında keyfllik bulunmam ış tı r.
Müdahalenin amac ı bakı mındansa, Alman birleşmesini izleyen,
mülkiyet tartışmalarını düzenlemek amacıyla olu şturulan tartışmalı
yasa, çat
ışan yararlar aras ında dikkat çekici bir şekilde sosyal açıdan
kabul edilebilir bir denge oluşturmuş ve kamu yarar
ına ilişkin amacını
sürdürmü ştür. Önlemin oran tılılığı açısından bakıldığında; İdare
Mahkemesi'nin kararına temel oluşturan çözümüne göre, hile ya da
zorlama yoktur. Yukar ıda anılan ve iyi temellendirilmiş yasa anlamında herhangi bir dolandır
ı cılık girişimi saptanmam ıştır. İki Alman
Devleti arasındaki sınırlar
ın açılması ve Alman yeniden birle şmesinin
yürürlüğe girmesi arasındaki süreçte bile özellikle yasal düzeyde göze
çarpan büyük bir belirsizlik olmamıştır. Bu yaklaşımdan bağımsız
olarak, hukuken başvurucular arazilerinin tamam ında yaln ızca intıfa
hakkına sahip olmu şlardır. Bu nedenle DAC içinde ba şka bir yere
taşınsalardı bile, bu mülkiyeti sürdürme hakları olmaya caktı. Ayr
ıca,
başvurucular şüphesiz, 1986 yılında toplam 56. 000 DAC Mark ödeyerek, karşılığında ev sahibi olma hakkını kazanmışlardır. Bununla
birlikte 1989 Aralık ayında sözde bağış yaptıklarında, ev üzerinde
hak sahibi olanlar, başvuruculara, gerçek kişiler arasındaki işlemler
264
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için yürürlükte olan tarifeye göre 220.000. DAC Mark ına denk gelen toplam bir para ödemi ş lerdir. Bu yüzden, malvarl ığının değeri
sonradan takdir edilse bile, ba şvurucular "orantısı z yük" üstlenmek
zorunda kalmamışlardı r. Özellikle Alman yeniden birle şmesiyle ilgili
olağanüstü koş ullar göz önüne al ındığı nda, Devlet, kendisine tan ınan takdir hakkını aşmamış ve başvurucuları n yararlarıyla, Alman
toplumunun genel yararı arası ndaki adil dengeyi korumı2kta başarısız
olmamıştı r. Böylece sınırı n yeniden açılmasından sonra Do ğu Almanya Cumhuriyeti'ndeki ta şınmazını n geri verilmesi yada giderim
hakkını n tanınmaması yolundaki ba şvurucuya yönelik uygulaman ın,
mal ve mülk dokunulmazl ığı na saygı hakkını ihlal etmediğine karar
verilmiştir." (Wittek/ Almanya 2002)'°

Mahkeme, ba ş vurucularm gizli bir biçimde satt ığı taşmmazlarmı geri alma istemlerini yerinde bulmam ış , olayda her
yönden adil dengenin kuruldu ğu görüşünde olmu ştur.
Başvuru konusu bir ba şka olayda, ba şvuruculara miras
bırakanlarının ta şınmazları, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin etkinlik alan ındaki Alman bölgesinde toprak
nda Demokratik
reformu amacıyla kamulaştırılnııştı . 1990 yılı
bir
yasa
ile
bu ta şmmazlar
ıkardığı
Alman Cumhuriyeti'nin ç
başvuruculara ba ğışlandı.
Her iki Almanya'nın birleşmesinden sonra 1992 y ılında
benimsenen bir yasa, 15 Mart 1990 tarihinden önceki en az on
yil boyunca sahipleri tarafmdan tar ımsal amaçlarla veya besin
üretimi için kullanilmayarak kendi haline b ırakılan ta şınmazları
n doğrudan devletin mülkiyetine geçmesini öngörüyordu.
i
Başvurucuların ko şulları sözü edilen yasaya uygun dü şmediğ
halde, ta şuımazları bir bedel ödenmeden ellerinden al ınmıştı.
AtHM'ne göre, 1990 yilmdaki ilk serbest seçimden önce
kardığı
Demokratik Alman Cumhuriyeti parlamentosunun ç ı
bir yasa ile ba ş vurucular dava konusu ta ş mmazm mülkiyet
hakkı
nı kazanmış bulunuyorlardı . Her iki Almanya'nın birleşmesinden sonra, davac ılarm tapu belgeleri Federal Almanya
hukukunun bir parças ı olmuş tu. Birleşme ile başvurucular ve
170

Tortop, Nilgün, çevirisi.
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AVRUPA taşmmazları, AİHM'nin yargılama alanı içerisine girmişlerdir.
ÜLKELERININ Başvurucularm, diledikleri gibi kullanabilecekleri ve kazan ılDE05ENSURLAR İ
UYU ŞMLİ KRI

mış hak düzeyine gelmiş olan taşmmazlarmdan, bazı kamusal
amaçlarla yoksun bırakılmalarmı öngören işlemler, mülkiyet
hakkına müdahale niteli ğindedir.

Mahkeme, başvurucuların koşulİarındaki 1990 yılında
yürürlüğe giren yasadan önceki belirsizliklere de ğinmekle
birlikte, anılan yasanın yürürlüğe girmesiyle, mülkiyet hakk ıı hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak açıklıkta ve yasal olarak
n
kazandıkları görüşüne vardı. Kararda ".... orantılılık ilkesi doğrultusunda Almanya yasama organ ının, başvurucuların zararlarının
yeterli biçimde giderilmesini sağlayacak bir kural koymadan, kamu
yararı amacıyla da olsa mülklerinden yoksun b ırakılamayacağı....
belirtildi. Mahkeme, "Almanya'nın birleştirilmesine ilişkin koşulların istisna olmasına karşın, devletin herhangi bir tazminat ödenıeden
başvurucuların mülkünü almasının, birbirleri ile sıkı ilişki lendirilmesi
gereken mülkiyetin korunmas ı ile kamu yararının gerekleri arasındaki
adil dengeyi bozduğu..." gerekçesiyle, Sözle şme'nin ihlal edildiği

benimsendi. (Jahn ve Di ğerleri! Almanya, 2004 )171
Ancak bu karar itiraz üzerine bir yıl sonra Büyük Kurul'ca
tam karşı yönde değiştirilmiş ve Sözleşme'nin ihlal edilmediği karara bağlanmıştır. Dava konusu topraklar ı
n daha önce
devlet tarafından koşula bağlı olarak başvuruculara ba ğışlanmış olması, başvurucuları
n bağışlanmanm gereklerini yerine getirdiklerinin yeterince açıklıkla kanıtlanamaması ve iki
Almanya'nın birleşmesi sırası
nda ortaya çı
kan uyum sorunlarının yarattığı güçlükler, Büyük Kurul'u farkl ı bir sonuca
götürmüştür. Kural olarak kamu yarar ı için de olsa mal varhları ellerinden alınan kişilere tazminat ödenmesini öngören
Mahkeme, birleşme sonrası
nda ekonomik yönden toplumsal
dengeleri olu şturmayı amaçlayan girişim karşısmda olaya
özel bir yorum geliştirerek, tazminata gerek görmemiştir
İkinci dünya sava şının ardından, Polonya Devleti,
"Bug Nehri civarı" olarak adlandırılan, yakı
n zamana kadar
171
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Polonya'nın egemenliği altmda iken, karar tarihinde Belarus,
Ukrayna ve Litvanya'da kalan bölgeden, ülkelerine geri gönn terk etmeye zorland ıkları malvarlıklarıyla
derilen insanları
ilgili zararlarını ödemeye başlamıştır. Bu kiş iler, yürürlükteki
ndan satm alman malvarliklarma
nca devlet tarafı
yasa uyarı
karşilık, yasanın öngördüğü ko şullarda bir bedel alma hakkma
sahiptirler. Ba şvurucunun annesi 1968 y ılında ülkesine geri
k 400 m2 lik
gönderildiğ inde, büyükannesinin terk ettiği yaklaşı
arsa ve evin mirasçısıdır. Daha sonra ba şvurucunun annesi 467
m2 lik taş mmazm en çok 99 yil için sürekli kullanma hakk ım,
yillık 392 PLZ karşılığında elde etmiş tir. Devletin ödemesi
gereken tazminat bakımından terk edilen mülkiyet için 532.
260 PLZ değer belirlenmiş ve bu miktar sürekli kullanma bedeli toplamından dü şülmüştür. Başvurucu, annesinden kalan
mirası edindikten sonra, tazminatm geri kalan k ısmının da
ödenmesini istemiştir. Başvurucuya, 1990' da kabul edilen Yerel
Yönetimler Yasası ile devlet arazilerinin ço ğunun yerel yönetimlere geçmesi nedeniyle isteniinin kar şılanmasma olanak
bulunmadığı bildirilmiştir. 1994'te Yüksek İdare Mahkemesi,
başvurucunun, yak ınmalarmı karşılayacak biçimde herhangi
bir yasal düzenleme yapmamas ı nedeniyle Hükümet'in hareketsiz kaldığına yönelik iddialarını da reddetmiştir. 1993 ve
nda devlet, ülkelerine geri gönderilen ki şilerin
2001 yılları arası
ilamak
için belirledikleri az say ıdaki mülklerin
zararlarmı karş
sayısını daha da azaltan yasalar ç ıkartmıştır.
Mahkeme, Polonya'nın 10 Ekim 1994 tarihinde 1 Numan
Protokol'ü
onaylamasmdan sonra ortaya ç ıkan olayları
ralı
erlendirme
konusunda
kendiSözleş me'ye uygunluklarmı değ

sini yetkili bulmaktadır. "Bununla birlikte, ona ydan önceki olaylar
da güncel sonuçlar do ğurmaktaysa veya ona ydan sonra gerçekle şen
bir olayın çözümüne katkı da bulunuyorsa, onlan da dikkate alabilecektir. Başvurucu, ne malvarl ığından yoksun kalmasını n veya tazminat
isteminin Protokol'ün onaylanmas ı ndan önceki hukuksal düzenlemelere dayanı larak reddedilmesine, ne de ona ydan önce ve sonras ında
alı nan bir karar yada önleme yönelik yak ı nmada bulunmu ştur. Aksine, Sözle şme'ye dayanan yakınmanı n olgusal temelini olu şturan
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• AVRUPA

Protokol'ün ona yiandığı tarihte, Polonya'da yürürlükte olan hukuk

ULKELERININ uyarınca tazminat hakkının verilmediğini ileri sürmüştür. Bu savları,
DEGENSR1A İ
araya giren yeni yasaya rağmen, hala devam etmektedir. Ba şvurucu,
VI MALVARLIGI
hem onay hem de başvuru tarihindeki Polonya hukukuna göre, - şimdi
UYU ŞMAZLIKRI

de aynı doğrultudaki yasalar yürürlüktedir- devletten satın alınan
taşınmazın bedelinin veya sürekli kullan ım bedelinin indirimini isteme hakkına sahiptir. Başvurucunun, devletin doğrudan uyguladığı
veya yerine getirmediği edimlerine karşı tazminat yükümlülüğünün
yerine getirilmesine ilişkin yakınmaları halen de varlığını koruduğu
için, Mahkeme, kendisini ba şvuruyu kabul etmeye yetkili saym ıştır.
Bu nedenle Hükümet'in süre bakımı ndan (ratione temporis) itiraz ını
reddetmiştir. Başvurucunun malvarlığına sahip olmasıyla ilgili olarak
Polonya Hükümeti'nin, ülkelerine geri verilen insanların terk ettikleri
mülklerinden dolayı uğradıkları zararı tazmin etme yükümlülüğünde
bulunduğu tartışmasızdır. Yükümlülüğün niteliğini ve kapsamını
ayrıntılı olarak incelemeye gerek yoktur. Çünkü devletten sat ın alma,
sürekli kullanma bedeli veya terk edilen mülkün bedelinin al ınması
haklar
ına ilişkin Polonya hukukunda/d düzenlemeyle ilgili herhangi
bir uyu şmazlık bulunmamaktadır.

İç hukukta devletten satın alma, sürekli kullanma ücreti veya terk
edilen mülkün bedelinin al ınması hakk
ına temel oluşturmak üzere 10
Ekim 1994'ten sonra, süreklilik temelinde düzenleme yap ılmış ve her
ne kadar söz konusu hukuksal yararın içeriğinin ve kapsamının tam
olarak saptanması mümkün olmamışsa da, Mahkeme, ba şvuru cunun,
Polonya hukukuna göre mülkiyete ili şkin bir menfaati olduğunu kabul
etmiş ve 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine göre istemlerini kabul
edilebilir." bu1muştur.172 (Broniowski/ Polonya, 2002)

Mahkeme, başvurucunun Protokol'ün onayland ığı tarihte,
Polonya'da yürürlükte olan hukuk kuralları
na dayandırdığı
tazminat isteniinin yerine getirilmemesini malvarliğı hakları
na
haksız bir müdahale olarak nitelemiştir. 2004 yılında uyuşmazlığı çözen son kararının gerekçesinde de, ulusal yasalardaki
karmaşık düzenlemelere kar şı
n, başvurucuların malvarlığı
haklarının kesinlik ta şıdığını, geride bıraktıklarma karşılık
kendisine devletin tazminat ödeme yükümlülü ğü bulundulfl Bayazıt, Cihan, çeviri, İzmir Barosu Dergisi, sayı 68/4, İzmir 2003.
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ğunu belirterek, bu yükümlülü ğe aykırı yöndeki uygulamanın
Sözleş me'nin ihlali oldu ğunu saptamıştır.
na uzanan uyu şmazTemelleri İkinci Dünya Savaşı y ılları
ıda
başvuru yap ıldığı
lıklar nedeniyle Mahkeme'ye çok say
anlaşılmaktadır. Avrupa Konseyi'ne ve A İ HS'ne yeni katılan
ülkelerde Mahkeme' nin yetkisi ne kadar geriye do ğru yürütillebilir? Bu soru, yukar ıda özetlenen kararlarda yanıtlanmaktadır. Örneğin Polonya, 1 Numarali Protokol'ü 10 Ekim 1994'te
onaylamıştır. Mahkeme, kuramsal olarak bu tarihten sonra
doğ an malvarlığı uyuş mazlıklarmda yetkilidir. Bununla birlikte, onaydan önceki olaylar da güncel sonuçlar do ğurmakta
n çözümüne katk ıda
veya onaydan sonra gerçekle ş en olayları
bulunmaktaysa, Mahkeme, bu durumda da kendisini yetkili
görmektedir. Böyle bir yorum, "sürekli ihlal" kavramıyla bütünleştiğinde, Sözle şme'nin geriye dönük uygulanmas ının belirgin
bir smırı kalmamaktadır. Mahkeme, bu konularda çok de ğişken
kararlar vermektedir. Örne ğin, yukarıda özetlediğimiz "Janter/
nda "Sözle şıne'yi onaylamalarından önce
Slovakya, 2003" davası
taraf devletlere geçen malvarl ıklarını n tazmini konusunda, devletlere
yöneltilmiş bir yükümlülük söz konusu de ğildir. Ilgili madde, mülkiyetin yeniden elde edilmesini güvence altı na almamaktadır." diyen

Mahkeme'nin, çok ince ayrmt ılardan yola ç ıkarak, herhangi
bir uyu şmazliğı değerlendirip de ğ erlendirmeme konusunda
geliştirdiği yeni gerekçelere dayanarak, kendisini oldukça
özgür sayd ığı gözlenmektedir.
i gibi
Mahkeme'nin, Polonya, Romanya, ileride görülece ğ
Bosna Hersek gibi uyum sorunlar ı yaş amakta olan ülkelere
yönelik oldukça kat ı değ erlendirmeler yapmasma kar şılık,
u gözlenmektedir.
kça devleti koruduğ
Birleş en Almanya'da aç ı
erleri/Almanya,
ba şvuYukarıda değindiğimiz Jahn ve Di ğ
rusunun Büyük Kurul'un karar ı ile reddedilmesinden sonra,
Hitler Almanya' smda kamula ştırmasız el konulan ta şınmazla
ilgili davada Mahkeme, yasall ığını kabul ettiği tapuları bile
na ait olan araziye
etkisiz saynııştır. Başvurucularm babas ı
n
dan
demiryolu
inşaatı için
nda Alman Reich' ı tarafı
1944 yılı
nmaz kamulaştırılmamıştır. Ardmdan
elkonulmuş , ancak ta şı
Doğu Alman Cumhuriyeti (DAC. Devlet Demiryollar ı ve
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VI MALVARLIG'l
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her iki Almanya'nın birleşmesi sonrasmda da, Alman Devlet
Demiryolları Şirketi taşı
nmazı kullanmayı sürdürmüşlerdir.
Babasının 1944 yılında ölümünden sonra baş vurucu tapu kayıtlarma mal sahibi olarak yazılmıştır. Başvurucu, emlak vergisi
ödememiştir, ancak vergileri Alman Devlet Demiryolları Şirketi
ödemiştir. Taşınmaz sahibiyle Demiryolları arasmda satıma
yönelik birkaç görüşme yapılmış ancak başarısızlikla sonuçlanmıştır. Baş vurucu, mülkiyetin kendisine devredilmesini
sağlamak üzere Bölge Mahkemesi'nde dava açmış ve olumlu
sonuç almıştır. Temyiz Mahkemesi de bu kararı onamıştır.
Federal Mahkeme ise, başvurucunun önceki hak sahipli ğini
benimseyen ve Birle şme Anlaşması'na dayanan bu kararları
bozmuş ve başvurucunun istemini reddetmiş tir. Federal Anayasa Mahkemesi de, başvurucunun anayasal şikyetini yerinde
bulmamıştır...

Mahkeme'ye göre Baş vurucunun önceki mal sahipliği, 1
Numarah Protokol'ün 1. maddesi anlamında, hukuken edinilmiş ve gerçekleşmiş bir " ıniflkiyet" hakkıdır. Müdahaleyi de
facto kamulaştırmaya ulaştıran böylesi bir zoralım nedeniyle
başvurucunun mülkiyet hakkı önemli ölçüde azaltılmıştır/
daraltılmıştır. Birleşme Anlaşması'yla desteklenen bu müdahale, Federal Alman Cumhuriyeti'nin (FAC mali kapasitesini
korumayı amaçladığmdan, "kamu yararz"na yöneliktir. FAC,
ilkesel olarak, Alman Reich' ınm dağılması
ndan ve savaşı
n
neden olduğu zararları
n giderilmesinden sorumlu değildir; 40
yılı aşkı
n bir süre boyunca DAC ile bir al ışverişi olmamış ve
bazı davalara konu edilen bu tip zararlar ı
n tazmini için verilen
kararlarda geniş bir takdir hakkı kullanmamıştır. Avrupa Mahkemesi, başvurucunun ailesinin arazinin kullan ımından uzun
süre (60 yıldan fazla. yoksun b ırakılması açısı
ndan Federal
Mahkeme'yle aynı görüştedir. Ba şvurucunun mülkiyet hakları
nın önemli bir boyutta azaltılması, mal sahipliğinin yalnızca
biçimsel bir kayı t haline gelmesi sonucunu do ğurmuştur. Bu
bağlamda Mahkeme, taş mmaza ait tapu belgesinin, DAC'm
sosyalist ekonomisi içinde gerçek de ğere sahip olmadığına ve
baş vurucunun vergi ödemek gibi mülkiyetten kaynaklanan
yükümlülüklere katlanmad ığma dikkat çekmiştir. Alman yeni270
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den birleş mesinin temel belgesi ve kar şı karşıya kalınan devasa
yükümlülükler aç ısından bak ıldığ mda, Alman yasakoyucu
çözümlenememiş , karmaşık müikiyet sorunlarıyla u ğraşmaktadır. Mahkeme, özel ko şulları gözeterek bazı olaylarda herhangi
bir tazminat ödenmemesinin hakl ı olduğuna ilişkin kararlar
vermiştir. Ayn ı gerekçeler, 14. madde anlamında, Alman
Reich' ı süresince mülkiyetine elkonulan mal sahiplerine yönelik farkl
ı uygulamalara da nesnel ve hukuksal aç ıdan uygun
düş mektedir. Mahkeme, eski devletlerden birinde (önceki FAC
kiş inin edinilmiş malvarlığı hakkı bulunsa bile, e ğer birleşen
yeni Ülkede yeni bir mal olu şturulmuş sa, bu uygulamanın
Birleş me Anlaşması'ndan kaynaklanmas ı nedeniyle, önceki
malikin mülkiyetin kendisine devri için istemde bulunma
olanağından yoksun b ırakıldığı görüşüne varmıştır. Sonuçta,
Alman Reich' ı tarafmdan elkonulan ta şınmazdaki mülkiyet
kça
nda aç ı
hakkının devrini sa ğlamanın olanaksızliğı karşısı
temelden yoksun bulunan ba ş vurunun kabul edilemezli ğine
karar verilmi5tir. 173 (Weber /Almanya, 2006)
Mahkeme'nin Hitler Almanyas ı'ndan Demokratik Alman
Cumhuriyeti'ne aktar ılan sorunları yeni devlete yans ıtmamak
için gösterdiği özene karşılık, Sovyetler Birli ği'nin etkin olduğu
dönemden günümüze yans ıyan aşağıdaki Litvanya örne ğinde,
farklı ölçütler uygulad ığı gözlenmektedir.
Baş vurucunun annesinin sahibi oldu ğu parsele ve üzerindeki iki katl ı eve 1940 yılında Litvanya'nın Sovyetler Birli ği
tarafı
ndan iş gal edilmesi üzerine el konulmu ş tur. 1992 yılında il
n bu ta şınmaz üzenı
yönetimi tarafından ba şvurucunun ve k ızı
rinde hakkı olduğunu kabul eden yönetsel bir karar verilmi ştir.
n gereğinin yerine getirilmemesi ve herhangi bir
Ancak kararı
tazminat da ödenmemesi nedeniyle, ba ş vurucu mahkemeye
başvurmuştur. 1996 yılında dava sonuçlanmış ve ba şvurucuya e şdeğ er bir parsel önerilmesi gerekti ğine karar verilmiştir.
i yapılmak
İş lem dosyası, yargı kararı doğrultusunda gere ğ
şvurucunun
idaüzere il yönetimine gönderilmi ştir. Ancak ba
i yerin de ğ erini, annesinden kalan ta şmmazm
renin önerdiğ
173

Tortop, Nilgün, çevirisi.
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AIHMIN
ÇALI ŞMA YA Ş AMI
VE MESLEKLERE
İ LGİ Lİ
DEĞ ERLEND İ RMELER İ

değermden çok düşük bularak reddetmesi üzerine, 1999 yılı
ağustos ayında, il yönetimi başvurucuya annesinin gerçekten
taşınmazm sahibi olduğunu kanıtlayamadığı için, kendisine
tazminat veya başka bir yer verilemeyece ğini bildirilmiştir.
AİHM'si, yargı kararının yönetsel organlarca uygulanmaması nedeniyle, Sözleş me'nin 6. maddesinin ihlal edildiğine
karar vermiştir. Malvarliğı konusunda ise, olaym özelliklerinden kaynaklanan oldukça de ğişik değerlendirmeler yapmıştır.
Başvurucunun annesinin parseline el konulmasmm ve evinin
tahrip edilmesinin, Sözleş menin. Litvanya bakm-undan yürürlüğe girmesinden önce meydana gelmiş olması nedeniyle, 1.
Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edilmediğini kararlaştırmıştır. 1996 yılındaki mahkeme kararının, başvurucunun,
arsanın kendisine verilmesi için "meşru beklenti" oluşturmayacağı ve edinilmiş malvarlığı bulunmadığı gerekçeleriyle,
arsanın iadesi amacıyla yaptığı başvuru da temelsiz ve kabul
edilmez bulunmuş tur. Buna karşılık, başvurucunun isteminin
malvarlığı kavramına girebileceği gözetilerek, 1996 tarihli yarg
ı
kararmın, yetkilileri baş vurucuya toprak veya para biçiminde
ödeme yükümlülüğü getirmiş oldiığu halde kararm yerine getirilmemiş olması 1 Numarah Protokol'ün 1. maddesinin ihlali
olarak nitelenniiştir. (Jasıuneıene/ Litvanya, 2003)174

Mahkeme bu olayda da, de ğerlendirmelerini ulusal yargı
kararı
nın uygulanmamasına dayandırarak, çok karm şık olaylarda sıklıkla yapt
ığı gibi, malvarliğı haklarının temelindeki iç
hukukun belirleyici etkinliğini benimsemekle yetinmiştir.

D. AİHM'in Çalışma Yaşamı ve Mesleklerle
ilgili Değerlendirmeleri
İşgücü ve kiş isel beceriler, serbest meslek uygulamalar ı, 1
Numaralı Protokol'ün 1. maddesi kapsamında "mal ve mülk"
olarak değerlendirilmektedir. Bunun sonucunda çal ışma ilişkilerinden kaynaklanan tart ışmalar, devletlerin bir mesleğin
uygulanması
na getirdiği kısıtlamalar veya öngördü ğ
ü koşullar,
http-Aihm.anadolu.edu .tr272
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adaylarda aranan nitelikler e ğer ulusal ölçekte baz ı sorunlara
nda yer
neden olmu ş sa, bunlar, malvarl ığı uyuş mazlıklar ı arası
ımlanan
almaktadır. Ayr ıca, Sözle ş me'nin 6/1. maddesinde tan
ığı
"medeni hak ve yükümlülükler" de, bir çok konuda, malvarl
ır.
AİHM
turmaktad
nın yöntemsel güvencelerini olu ş
davaları
ulusal konular ı kendiliğinden inceleyen, düzenleyici kurallar
koyan bir kurum olmadığından, genelde oldu ğu gibi, bu ba şlık
şvurualtındaki de ğ erlendirmelerinde de, olaylara bireysel ba
r.
Mahkeme'nifl
ı
nırl
ı olarak yakla şmaktad
n içerikleriyle s ı
ları
ı
kileriyle ilgili kararlar ın
aynı veya benzer türdeki çal ışma iliş
aşağı da özetlemekteyiz:
a. Avukatlık
AİHM'nin avukatlıkla ilgili çok say ıda kararı bulunmakr. Mahkeme'nifl avukatlık etkinliklerini de ğerlendiren
tadı
n hukuksal temsili-ni üstkararlarının öznesi, öncelikle, onlar ı
r. Avukatın hak ve yetkilerinin
lendikleri ki ş iler olmaktad ı
kıs ıtlanmas ı veya yeni olanaklarla geni ş letilmesi, savunma
geleridir. Avukatnın, hak arama özgürlü ğünün göster.
hakkı
n büyük
hğın toplumsal işlevleriyle, Sözle ş me'nifl amaçlar ını
r. Amaç, yaölçüde örtü ş mesi nedeniyle bu ba ğlantı doğaldı
nı ve izleyen a şamalarda
km çözümde adil yarg ılanma hakk ı
adaletli bir toplumsal örgütlenmeyi gerçekle ştirmektir.
Avukatlığın zorunlu olarak ili ş kilendirildi ği ikinci alan
nı gözeten meslek
da, Baro'lardır. Her mesle ğin ortak çıkarları
şmda-'
kuruluşları bulunmaktad ır. Ancak avukat ile Baro ara
ı içermekle
ki ilişki, di ğer mesleklerdeki örgütsel dayan ışmay
ü
nü
kurumğ
birlikte, savunma hakk ım, hak arama özgürlü
lanma içinde belirleyici
ndan, toplumsal yap ı
laştırmas ı açısı
ve vazgeçilmez bir konumda bulunmaktad ır. Avukatlık gibi
lanmaktad ır.
Barolar da, yargı erkinin bir parças ı olarak alg ı
Bu özellikleri nedeniyle A İ HS'nin uyguland ığı ülkelerde avukatlarm ve Baro'larm ba ğımsızlığına özellikle sayg ı gösteri1mektededir. Bu bölümde, avukatlığ m yargılama sürecindeki
ı Protokol'ün 1. maddesi ba ğlaişlevlerini de ğil, 1 Numaral
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mımda malvarhğı haklarıyla ba ğlantılı sorunlarmı örneklemeye çal ışacağız.
Ordudan emekli olduktan sonra hukuk ö ğrenimini tamamlayan ki ş inin stajyer listesine yaz ılma istemi, Belçika'n ı
n
Hasseit Barosu'nca reddedilmi ş ti. Baro'nun gerekçesi, dilekçinin daha önce ba ş ka bir meslekteki çalışmasını tamamlamış
olması ve kentte yeterli sayı da avukatı
n bulunmas ıydı. Anlaşılıyor ki Baro, kentte görev yapan 200'den fazla avukat ı
n
arası
na bir yenisinin kat ılmasmı ve böylece payla şılacak pastanın küçülmesini istememi ş ti. Uzun süren ve çe şitli aş amalardan geçen yönetsel i şlemlerden ve yargılama sürecinden
sonra Danış tay, avukatlık mesleğinin ve barolarm ba ğımsızlığı gerekçesiyle, Baro i şlemlerinin Dan ıştay'ı
n yargısal denetimi dışı
nda bulunduğunu kararlaştırdı. A İHM ise, ulusal
hukuka göre avukatığa girmesine yasal engeli bulunmayan
ve mesleki yetersizli ği ileri sürülemeyen aday ı
n stajyer listesine yazilmas ı gerektiğini belirtti. Yüzyüze ve aç ı k yargılama
yapılmadan dosya üzerinde verilen karar ı, gerekçelendirilmemesi yönünden de 6. maddeye ayk ırı buldu. Dan
n,
ıştay'ı
uyuşmazlığın doğmasmdan sekiz y ıl sonra karar ım vemesi,
uygun sürede yarg ılanma hakk ının çiğnenmesi olarak nitelendi. (De Moor/Belçika, 1994 )175
Bu karardan sonra Belçika yargılama yasası değiştirilerek, stajyer listesine yaz ılma istemlerini reddeden kararlar ı
n
gerekçeli yazilmaları ve Baro Disiplin Kurulu'nda yarg ılamanın açık duruş ma içinde yürütülmesi sa ğlanmıştır.
Polonya'daki uyu şmazlıkta ise avukat aday ı, Bölge Avukat Stajyerleri Listesi'ne büro adresi belirtilmeksizin yaz ılmıştır. Baro Yönetim Kurulu'nun aday ı
n bildirdiği büro adresini
yazmamakta direnmesi, i şlemi eksik bırakarak, staj ı
na başlamasın
ı engelleme amac ı
na yöneliktir. Ba şvurucu, itirazm ın
Barolar Birli ğ
i'nce de reddedilmesi üzerine, Yüksek İdare
Mahkemesi'nde dava açm
ıştır. Ulusal yargı
nın olumlu karar
vermesine kar şı
n, Baro, bu karar ı
n gereklerini yerine getirDoğru, Osman, !HAM Kararlar Rehberi, s. 438.
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memiştir. Aİ HM, Baro'nun Yüksek İdare Mahkemesi kara- A İ HMIN
rını uygulamaması nedeniyle, yakmmacı açısından etkili bir ÇALI ŞMA YAŞM!I
VE6SLEKLERLE
hukuk yoluna başvurma hakkının Sözleşme'nin 6. maddesi
ILi
bağlamında ihlal edildiğini kararlaşırmıştır. (Turczanık/ Po- DE Ğ ERLEND İ RMELER İ
lonya, 2005)
Bu olayda da, ba şvurucunun avukatli ğa ba şlamasının
geciktirilmesi, kesinle şmiş yargı kararının uygulanmaman katılmasının önlendiği
sı yoluyla, mesle ğe yeni bir avukatı
gözlenmektedir.
Almanya'da gerçekle şen bir yasa de ğişikliği nedeniyle,
n, üst yargı yerlerindeki
öncelikli konumdaki bazı avukatları
dava izleme ayrıcalıldarı tartışılmıştır. Ba şvurucular 1959 y ılında onaylanan Federal Avukatlar Yasas ı'nın 25. bölümüne göre
Yargıtay'da savunma yapma ayr ıcahğma sahip avukatlardır.
Başyurucular gelirlerinin % 90' ını Yargıtay'daki davalardan
kazanmaktadırlar. Bir ba şvuru üzerine bu uygulaman ın
n Aran 12/1. maddesine aykırı olduğuna 2000 yılını
Anayasa' nı
nda Federal Anayasa Mahkemesi'nce karar verilmi ştir.
lik ayı
Yüksek Mahkeme güvenli bir geçi ş süreci sağlamak amacıyla
na kadar ertelemiştir.
nı 2002 yıl ı
nın uygulanması
iptal kararı
Bu karara göre 1 Ocak 2002'de, Yarg ıtay'da savunma yapma
na sahip avukatlar alt derece yarg ı yerlerinde de görev
hakkı
üstlenebileceklerdir. 1 Temmuz 2002' den ba şlayarak alt derece
mahkemelerde savunma yapma hakk ı bulunan avukatlar da
nı elde edeceklerdir. Bu
Yargıtay'da savunma yapma hakk ı
ndan
yeni düzenleme ile tüm avukatlar 2002 y ılı Temmuz ayı
itibaren Yarg ıtay'daki davaları üstlenip izleme yetkisini elde
etmiş olmaktadırlar.
AİHM'ye göre, 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesinin
koruduğu malvarlığının barışçıl kullanma hakkı, gelecekteki
gelirleri kapsamamaktadır. Ancak başvuruculara getirilen
avukatlık ve müvekkil iliş kileri konusundaki yeni uygulama,
n mal varlıklarma yöneltilmiş bir müdahale niteli ğindeonları
dir. Ba şvurucularm avukatl ıkta sahip oldukları yetkilerinin
konumlarmdan mı, yoksa yalnızca kendi kişisel çal ışmalarıyla
mı elde edildiği konusu önemli de ğildir. Müdahale hukukça
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öngörülmüş tür ve Anayasa Mahkemesi kararma dayand ığı
için de hukuka uygundur. Mahkeme, Yargıtay'da savunma
VE MESLLK.ERE•
üstlenmenin bazı avukat grupları için ayrıcalıklı ve başkalarının giremediği bir hak olarak sürdürülmesinin teknolojik
DEERLEND İ RMLLERİ
gelişmeler ve di ğer de ğişimler ışığ mda daha fazla gerekli
olmadığını kararlaştırmıştı r. Federal Anayasa Mahkemesi
kararı bu nedenle kamu yarar ı
na yöneliktir. Keyfi ve yasal
dayanaktan yoksun de ğildir. Orantılılık ilkesi çerçevesinde,
başvuruculara, daha önce yalnız alt derece mahkemeleriride
savunma yapmaları öngörülen avukatlara göre daha uzun bir
geçiş süresi tanınmıştır. Anayasa'ya aykırı olduğu açıklanan
bir durumun daha fazla sürdürülmesine neden olaca ğı için,
başvuruculara çok uzun bir geçi ş süresi verilmesi benimsenemezdi. Bu nedenlerle Federal Anayasa Mahkemesi'nin karar ı
orantıli ve hukuka uygun bulunmuştur.
Aİ HM' İ N
ÇALI ŞMA YAŞAMI

Federal Anayasa Mahkemesi önündeki yarg ılama medeni
haklardan kaynaklanan bir uyu şmazlıkla ilgilidir. Ba şvurucular
kiş isel olarak dinlenmeseler de, avukatlar ı
n ortak ç ıkarlarını
savunan meslek kurulu ş u sözcüsü, yarg ılanma s ırasında
dinlenmiş tir. Avukatların büyük bir ço ğunluğunun karardan etkileneceğini gözeterek Federal Anayasa Mahkemesi,
Sözleş me'nin 6/1. maddesinin gereklerini yerine getirmi ştir.
Olayda adil yargılama ko şullarına uyulduğu gibi, Federal
Anayasa Mahkemesi kararma kar şı bir hukuk yolunun bulunmadığı sayı karşısı
nda konunun 13. madde bağlamında incelenmesine gerek görülmemi5tir. 176 (Wenderburg ve Di ğerleri
- Almanya/ 2003)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, pek çok karar ı
nda
avukatlık mesleğinin ve baroların bağımsızlığını n korunmasma yönelik de ğerlendirmeler yapm ıştır. Bu kararda ise,
bazı avukatlar için ayr ıcalıklı bir konumun sürdürülmesini
sonlandıran Anayasa Mahkemesi karar ım yerinde ve hukuka
uygun bulmu ştur.
Kendi isteğ
iyle devlet memurlu ğuna atanması üzerine
Baro' daki kaydı silinen avukatın, aynı zamanda avukatlığını da
176
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sürdürebilmesi için A İHM'ne yaptığı baş vuru kabul edilemez
bulunmuştur. Başvurucu, 1980 y ılmdan beri Baro'ya yaz ılı
bir avukat olarak çalışmaktadır. 1997 yılında devlet memuru
statüsü ile hukuk okutmam olarak atanmıştır. 1999 yılı Mayıs
nda da, sürekli devlet memuru kadrosuna geçirilmi ştir. Aynı
ayı
l
yı Eylül aymda, ilgili yasanm, gereği olarak bağlı bulundu ğu
Baro'daki üyelik kaydı siinmiş tir. Kendisi istemediği halde,
başvurucunun kaydının silinmesi, devlet memuru olarak atanmış olmasma dayand ırılmıştır. Bu karar, ilgili mahkemelerce
de onaylanmıştır.
Başvurucunun öncelik ta şıyan bir görevle üniversiteye
okutman atanmasının, onun, avukat olarak yükümlü bulunu temel etkinliklerini her ko şulda gerileteceği, müşteriduğ
lerinin önemli bir bölümünü yitirmesine neden olaca ğı için
i Mahkeme'ye bildirilmi ştir. Bu
Baro üyeliğine son verildiğ
nedenle, başvurucunun malvarlığını barışçıl kullanma hakk ına
yönelik bir müdahale bulunmaktadır. Müdahale, malvarl ığı
kullanımının denetimini amaçlad ığından, hukuksal sorgulama,
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ikinci bendine göre
yapılacaktır. Müdahalenin ulusal ölçekte yasal dayana ğı bulunmaktadır ve uyuş mazlik, adil yargılanma ölçütlerine uygun
olarak mahkemeler eliyle çözülmektedir. Avukatl ığm mesleki
bağımsızlık ve özgürlüğünü sağlayarak adaletin gerçekle şmesine uygun biçimde katkı da bulunmasını amaçlayan müdahana yöneliktir. Ulusal mahkeme, yürürlükteki
le, kamu yararı
yasanm, avukatlık mesleğ inin etkinlikleri ile, üniversitede
u olarak yürütülen okutmanlık
düzenli devlet bir memurlu ğ
ndaki nitelik farkları nedeniyle, her iki mesle ğin birlikte
arası
sürdürülmesinin olanaks ızliğmı vurgulayarak, müdahalenin
r.
orantilı olduğunu yeterince gerekçelendirmiş bulunmaktadı
n
Bir başka neden de, çalışma iliş kilerini düzenleyen yasaları
ıması
n
a
üniversitedeki e ğitimdilere göreceli bir özgürlük tan
n, devlet memurlu ğunu ele alan yasalardaki ortak kurallakarşı
rm geçerli olduğudur. Çok daha a ğır koş ullarda sürekli çalışan
nın üstlendikleri yükümlülükler kapsam ında
devlet memurları
olduğu gibi, başvurucunun da ba şka bir işte çalişabilmek için
ışması sonucunda elde
işvereninden izin almas ı, ayrıca bu çal
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ettiği gelirini iş verenine bildirmesi gerekir. İkinci neden ise,
yürürlükteki yasal ko şulları
n, hukuk okutmanlarma ulusal
VE MESLEKLERLE
mahkemelerde dava açabilmeleri ve özellikle Federal Anayasa
Mahkemesi önünde mesleklerini uygulamalar ı konusunda,
DEĞ ERLEND İ RMELER İ
avukatlarla ayn
ı temele dayalı olarak olanak tanımasıdır. Bu
nedenlerle ba şvuru, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine göre.
kabul edilmez bulunmu ştur.
A İ HM' İ N

ÇALI ŞMA YAŞAMI

Başvurucu, üniversitede çalış an vergi uzmanları ve denetçilerin bu görevlerini sürdürürlerken bir yandan da avukatl ık
yapmaları
na izin verildiğine de ğinerek, hukuk okutmanlarma
aynı olanağın tanınmamasmın, Sözleş me'nin 14. maddesinin,
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi ile birlikte de ğerlendiildiğinde ayrımcılık yasağının çiğnendiği sonucunu getirdiğini
ileri sürmü ştür. Baş vurucu, bu adaletsiz uygulama nedeniyle
ayrımcılık yapıldığı görüş ündedir. Gerçekte, ba şvurucünun,
örnek olarak ileri sürdü ğü mesleklerle daha geni ş yetki ve.
etkinlikler içeren bir hukuk görevi olan ve aralarmda çok aç ık
farklıliklar bulunan avukatlığm bağımsızliğmı korumak amacıyla alman önlemlere kar şı çı
kan savları, Sözleşme'yle açıkça
uyumsuzdur.' (Lederer/Almanya, 2006)
Bu karar, bir çok ülkede oldu ğu gibi Türkiye'de de,
avukatlarm ayn
ı zamanda devlet memurlu ğunda veya ücret
karşılığı
nda özel işverenler yanında çalışmasını
n mesleğin
bağımsızlığı ile bağdaşmazlığmı , çok açık biçimde gerekçelendirmektedir. Almanya'n ın, Türkiye'den farklı olarak avukatlarm ö ğretmenlik veya okutmanlı k yapmaları
na olanak
tanımayarak, mesleğin ba ğımsızlığını daha fazla önemsediğini
göstermektedir.
Avukathida ilgili bir yak ınma da Romanya' dan geldi. Ba şvurucu, 1970'li y ılları
n sonlarmda, Constanta Barosu'na ba ğlı
avukat olarak çalışmıştır. Birleş ik Devletler'e gitmek için ayrıldığmda Baro üyeliğ
i iptal edilmiştir. Ba şvurucu Romanya'ya
geri döndü ğünde, avukatlık yetkisinin geri verilmesi için
başvurmuş tur. Constanta Barosu, 1991 y ılmda ba şvurunun
177
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yeniden baro üyesi olma istemini "avukatlık için yetersiz hukukçular listesi"ne yazdığından, bu işlemden rahatsızlık dunda
yan başvurucu, bir başka Baro'ya üye olmuş tur. 1996 yılı
Constanta Barosu, ba şvurucunun yetkilerini tam olarak geri
almasma ve avukatlar levhas ına yazılmasına karar vermiştir.
Bununla birlikte, 27 Haziran 1996 tarihinde Romanya Hukuknın geri verilmesinin
n hakları
çular Birliği (RHB, bir avukatı
kendi yetkisi içinde olduğuna ve Constanta Barosu'nun 1991
tarihli işlemle yetkisini aşt1ğma178 karar vermiştir. Bu karar,
baş vurucuya ve Constanta Barosu'na da bildirilmemi ştir. Bu
arada başvurucu, Bükreş Barosu'na nakil olmak için istemde
bulunmuş ; ancak kendisine yanıt verilmemiştir. Başvurucu,
klığa kavuşturulması ve çözümlenmesi için
durumunun açı
nın iptalini sağlamak
RHB'ye ve sonra 1996 tarihli RHB karar ı
için Temyiz Mahkemesi'ne ba şvurmuştur. Başvurucu, kararm
daha sonraki bir tarihte uyduruldu ğundan kuşkulannıış ve
Temyiz Mahkemesi önündeki yargılama boyunca RHB'nin
özgün Kararlar Sicili'nin açıldanmasmı istemiştir. Temyiz Mahkemesi, Constanta Barosunun 1991 tarihli karar ı almakla yetkisini aştığına karar verirken, başvuruyu reddetmiştir. RHB'nin,
n Barolara kabulleri ya da yeniden kabulleriyle ilgili
avukatları
başvuruları karara bağlamak için özel yetkili oldu ğunu bulgulayan Yüksek Mahkeme, Temyiz Mahkemesi'nin kararm ı
onaylanmıştır. Mahkeme ayrıca, başvurucunun Constanta
Barosu'ndaki kayd ının iptalinin, bir Baro üyesi olarak yeniden kaydolmak için yapt ığı başvuru hakkrnda karar verecek
nı
yetkili bir organa ba şvurma hakkını ortadan kald ırmadığı
da kararlaştırmıştır.
Mahkeme, olayı öncelikle Sözle şme'nin 6/1. maddesine göre adil yargılama hakkı kapsamında tartıştı. "Taraflar,
RHB 'nin 27 Haziran 1996 tarihinde benimsediği, kararın, 611 maddenin gereklerine uymamas ının dava sürecini ba şlattığı konusunda
görüş birliğindedirler. Tartışmalı karar tam bir yargı sal inceleme
için ulusal mahkemelere sunulmu ş olmasına karşı n, Mahkeme, dava
Özgün İngilizce metinde kullanılan Latince "ultra vires" teriminin karşılığı olarak, "yetki aşımı" terimi kullanılmıştır (ç. n.).
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konusunun bir k ısmının karara bağlanmas ında başarısız olunduğuna
karar vermiş tir. Ulusal mahkemeler özellikle, ba şvurucunun temel
VE MESLEKIER.E
savlarını yanı tlamamışlardı r. Örneğin ba şvurucunun 1991 yılında
yeniden
yazı lmak için Constanta Barosu'na ba şvurduğu zaman iyi
DEERIEND İ RME1ER İ
niyetle hareket etmiş olduğu halde, baş vurusunu RHB'ye sunmayan Baro'nun kusuru, Baro'nun karar ının geçerliliğini incelemede
başarısı z kalan RHB'nin bu eksik i şlemi nedeniyle, başvurucunun
suçlayamayacağı açıktır. Ba şvurucunun sahtecilik ku şkusuna ve
RHB 'nin özgün Kararlar Sicili'ni aç ıklan mas ına yönelik ardı ardına yaptığı istemlere gelince; Mahkeme, ba şlangıçta ba şvurucunun
istemini kabul etmiş olan Temyiz Mahkemesi'nin izlediği yolun ve
sonrası nda aksi yönde verdiği karar
ın üzerinde durulnuısı ve araştırılması gereken belirsizlikler içerdiğ ini saptam ıştır. Başvurucunun
sahtecilik savlar
ı nedeniyle bir ceza dosyas ı açılmasına yönelik istemi,
O'na orantısız bir yük yü klemiş tir. Bu nedenle yargı lama sürecinin
tamamı dikkate alındığı nda, Mahkeme, adil olmanı n gereklerinin
yerine getirilmediğine karar vermiştir." Açıklanan nedenlerle 6/1.
Aİ HM' İ N
ÇMIŞMA YAŞAMI

madde yönünden oybirli ğiyle ihlal kararı verilmiştir.
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi, kararda, da yalı devletin sorumluluğu yönünden de tartışılmıştır: "Hükümet'in,
profesyonel bir kurumun ald ığı kararın olumsuz sonuçları
ndan Devletin sorumlu tutulamayaca ğını ileri sürmesine
karş m, Mahkeme, farklı bir yargıya ulaşmıştır. RHB, yasayla
oluşturulmuş bir kurumdur. Ayrıcalık içeren yönetsel kurallarla sarmalanınış olsa da, yasal görevi, kamu yarar ı amacını
sürdürmekle ilgilidir. Bundan dolay ı, başvurucunun yakmdığı
RHB'nin yönetsel kararlar ı
nın sonucuyla, devletin sorumluluu birbirine geçmiştir.
ğ
izleyen aş amada Mahkeme, 1 Numaral ı Protokol'ün 1.
maddesinin uygulanabilirliğini sorgulamıştır. Mahkeme'ye
göre "1 Numarah Protokol'ün 1. maddesi, yasan ın uygulanmasmı ve uygulayıcıların iyiniyetini geni şletebilir; bunlar,
çoğ
unlukla kiş isel haklarm yapısına saygıyı içeren ve böylelikle oluş turulan kesin bir değ erin görünümleridir. Başvurucu için verilen, müvekkil portföyünü "kötüye kullanacağına"
ilişkin kararı göz önünde bulundurmakla birlikte; ba şvurucu,
Romanya'lı bir avukat
ın, mahkeme önünde temsil etmeyi de
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içeren, tam bir hizmet anlay ışını müvekkillerine sağlama yetisine sahiptir. Mahkeme, RHB'nin Haziran 1996 tarihli karar ı
nda
aldığı zaman, (yani, baş vurucunun 1991 ve 1996 y ılları arası
ında
Romanya'da sergiledi ği iyiniyetine göre. bu kural anlam
başvurucunun "mülkiyet" talep edebilme hakkma sahip olduna karar vermiştir.
Constanta Barosu'nun kaydm iptaline karar vermesi, Romanyali bir avukatm hizmetlerini tam bir anlay ışla sağlamak
için, ba şvurucunun yeteneğiyle ilgilenmiş olan müvekkillerinin
na yol
bir bölümünü yitirmesine ve bu nedenle kazanç kayb ı
ma
sayığ
mal
ve
mülk
dokunulmazl
açmıştır. Ba şvurucunun
na müdahale edilmi ştir. RHB'nin kararmın, yasallık
gı hakkı
ilkesiyle uyuştuğu varsayılsa bile, Mahkeme, Baro kararlar ının iptali için RHB'ye yetki veren kurallarda ve iç hukukta,
gevşekliğin ve belirsizliğin bir ögesini saptam ıştır. Barolarm
yeniden kabul kararlarının RHB tarafmdan incelenmesiyle,
müdahaleye ili şkin kamu yararındaki amaç sürdürülmü ştür.
Ancak, müdahalenin orant ılılığma gelince, Barolarm kabul
kararları
nı incelemek için RHB'ye verilen yasal yükümlülük,
baş vurucunun davasmda 1996 y ılına kadar yerine getirilmemiştir. Yakınılan müdahale ciddidir; ba şvurucu yeniden kabul
için Constanta Barosu'na ba şvurduktan sonra 5 yil geçmi ştir.
Bir avukat olarak çal ışma hakkmdan yoksun b ırakılmıştır.
Yetkililer, ba ş vurucunun durumunu onaylamakta ya da sorunun nasıl çözülebileceği yolunda ona öneride bulunmakta
başarısız olmuşlardır. Bu nedenle, ba şvurucunun Constanta
Barosu'na kayd ınm iptali, orantılı bir önlem değildir.179 (Buzescu/ Romanya, 2005)
n yeniden Baroya kabul edilmesinin iptali neBir avukatı
ı yitirmesini, mal ve mülk
deniyle müvekkillerinin bir k ısmın
dokunulmazliğma saygı hakkının ihlali o larak değerlendiren
kararda, ayrıca barolarm etkinliklerindeki yanhşlar nedeniyle,
devletlerin sorumlulukları tartışılmıştır. Ba ğımsız örgütler oln üst kuruluşları yasalarla ilgimakla birlikte, Barolar ve onlar ı
lendiildikleri alanlarda devlet görevi yapt ıklarından, Sözle şme
179 Tortop, Nilgün, çevirisi.
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hakları konusundaki tutumlarmın ilgili devletlerin do ğrudan
sorumluluğunu gerektirmesi do ğal bir sonuç olmaktadır.
Yukarıda sunduğumuz beş kararm da içeriği, olaylarm
geçtiği ülkelerde, avukatların iş alanlarını etkileyen uygulamalarla ilgilidir.
b. Noterlik
Avukatlarla ilgili çok sayıda karara karşm, noterlerin çalışma koşulları konusunda tek bir karara ulaşabildik. Noterlik
ücretinin me şru bir beklenti olu şturmadığını vurgulayan kararda, devletin bu alanda kamu yararma dönük düzenlemeler
yapmasmın Sözleşme'ye aykırı düşmediğ
i belirtilmiştir.
Almanya'da çalışan bir noterin, araları
nda üniversitelerin,
kiliselerin, kar amacı gütmeyen kuruluşları
n yer aldığı bir grup
iş sahibinden alman belge düzenleme ücretlerinde indirim
yapılmasını öngören yönetmeliğe karşı yaptığı başvuru, ücret
tarifelerinin zaman içerisinde değişmeyeceğine ilişkin bir beklentinin mülkiyet hakkı kapsamında korunamayaca ğı görüşü
ile AİHK'nca reddedilnıi5tir.180 (X/ Almanya 8410/ 78)
c. Muhasebecilik

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1 Numaralı Protokol'un
1. maddesinin "mal-mülk" tanımı altı
nda, bir muhasebe bürosunun müşterilerinin korunup korunamayaca ğmı tartışmıştır.
Ellerinde diplomalar ının bulunmasma, üstlendikleri işlerdeki
bilgi ve deneyimleri nedeniyle "kamu muhasebecisi" olma yetkisini kazanmış oldukları inancıyla yeni çıkarılan bir yasadan
yararlanmak üzere girişimde bulunan başvurucularm istemlerine olumsuz yan
ıt verilmiştir.18' Başvurucular birkaç yıl
boyunca muhasebeci olarak çalışmışlar, daha sonra 1972'de
çahşmalarmı sürdürebilmeleri için, İdare Kurulu'na yaz ılmalarmı zorunlu kılan yeni bir yasa yürürlü ğe girmiştir. Başvu180
181
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rucular yazılmak üzere başvurmuş lar, ancak istemleri 1977
yilmda reddedilmiş tir. Temyiz Kurulu'na yaptıkları itirazları
da, kendileri ile yapılan görüş menin ardmdan reddedilmi ştir.
Kurul, sözel sınama sürecinde ba şvurucularm yan ıtlarmı doyurucu bulmamış ve gerekli mesleki yeterliliği sergilemedikleri
kanısma varmıştır. Ba şvurucular, kendilerini yetersiz bulan
değerlendirmenin sonuçta, gelirlerinin azalmas ıyla birlikte,
muhasebecilik uygulamalar ında ortaya koydukları başarılı
çalışmalarmın ürünü olan saygmlıklarma zarar verdiğini ileri
nın 1 Numarali Protokol'ün 1.
sürmüşlerdir. Kurul'un karar ı
maddesine aykırı olduğunu ileri bildirmişlerdir. Yakmd ıkları
ı
n malvarliğı dokunulmazlıklarına el atılması anlamın
kararı
taşıdığını, herhangi bir tazminat ödenmeksizin mülklerinden
kısmen yoksun bırakıldıklarmı savunmuşlardır.
Devlet, baş vurucularm elinde, 1. madde kapsamına girebilecek herhangi bir "malvarlığı" olmadığını savunmuştur. Ancak
AİHM buna katılmamıştır. AİHM, başvurucuların dayandıklan
hakkm 1. madde kapsamındaki "mülkiyet hakkı na benzetilebileceği" yönünde görüş geliştirmiştir. Ba şvurucular kendi ça-

balarıyla bir müş teri kitlesi olu şturmuşlardır. Bu kazanımları
birçok yönden özel bir hak ve varl ık anlamına gelmektedir.
Yaptıkları iş, sonuçta, Sözleşme kapsamında de ğerlendirilmesi
gereken bir "mülktür".
Ayrıca, başvurucularm yaz ılma istemlerinin reddedilmesi, mesleki etkinliklerini olumsuz yönde etkilemi ş ve çalışma
ndıkları iş lem nedeniyle, gelirleri,
alanlarını daraltmıştır. Yakı
müşterileri ve i şleri azalmıştı r. Böylece malvarlığı dokunulmazlığı çiğnenmi5tir.182 (Van Marle/Hollanda, 1986)
Bu olaydan uzun y ıllar sonra Yunanistan'da, serbest
muhasebecilerin çali şma koşullarım düzenleyen yeni bir yasa
çıkarıldı . Muhasebeciler, i ş lemlerini üstlendikleri iş sahiplerinden, çalışmaları karşılığ mda, Denetçiler Kurulu ad ı verilen
k belirli bir ücret
birimin, veri ınliliklerine göre saptad ığı, aylı
kolunu
güncel ko şullara
nda, bu iş
almaktaydılar. 1993 yılı
182

Carrs, a. g. y., s. 14.
283

Aİ HM'İ N
ÇALIŞMA YAŞAMI
VE MESLEKLERLE
ILGILI
DEĞ ERLENDİ RMELER İ

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

uyarlamak amacıyla çıkartılan yasa, mesleklerirıi sürdürmek
isteyenlerin kazançlarmı birleştirdikleri toplu muhaşebe büVE MESLEKL.ERft
rolarmda ve yeni bir düzen içinde çalışmalarını öngörüyordu.
ùiù
Ancak bu girişimin başarı sağlamayacağı kısa sürede anlaşılmış
DEĞ ERLEND İ RMELER İ
olmalı ki, 1994 yılında çıkarılan başka bir yasa ile, 1993 y ılındaki
yasa yürürlükten kaldırıldı. Böylece başvurucular, Denetçiler
Kurulu'na bağlı olarak önceki çalışma düzenlerine döndüler.
Ancak ortak çalışma döneminde yasal olarak toplanan paralar
üzerindeki payları kendilerine ödenmedi. Başvurucular, yöntemsel süreçte sonuç alamayınca, gelir vergileri indirildikten
sonra kalan alacaklaru-un kendilerine ödenmesi için Yüksek
İdare Mahkemesi'ne ba şvurdular. Bu girişimlerinden de olumlu sonuç alamadılar.
AIHM' İ N
ÇALI ŞMA YAŞAM I

AİHM'nin değerlendirmelerine göre ba şvurucular, 1994
yılı
nda çıkarılan yasa ile malvarlıklarmdan yoksun b ırakılmışlardı. Anılan yasanın Anayasa'ya aykırılığı yolundaki
savları da, Yüksek İdare Mahkemesi'nce yerinde görülmeyerek reddedilmişti. Yakını
lan girişim yasa ile öngörülmüştür.
Yasanı
n amacı, sözleşmeli muhasebecilerirı iş kolunun, kamu
yararı
na yönelik olarak düzenlenmesini sa ğlamaktır. Buna
karşılık başvurucularm malvarlıklarmı oluşturan mesleklerini
uygulamaları ve çalışmaları sonucunda kazandıkları paraları,
kamu gücü ile kendilerinden alınmıştır. Kaldı ki bu gelirleri,
vergilendirilmek üzere ilgili vergi dairelerine de bildirilmi ş bulunuyordu. Buna karşı
n geri verilecek alacaklarmdan ödenmi ş
gelir vergisinin düşülmesi, malvarhğı hakları
nın korunması
ile kamu yararı arasmda kurulmas ı gereken adil dengeyi sa ğlayamamıştır. Yasaya uygun biçimde kazanilnu ş gelirin hak
sahiplerine geri verilmemesi, 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesine aykı
rı bulunmuştur. (Klıafas Ve Diğerler I. Yunanistan,
2004 )183
Bu karar, devletlere, vergileri güvence altma almak için
geniş yetkiler tan
ıyan 2. tümce yönünden, vergilendirilmiş
bir kazançtan ikinci kez vergi istenemeyeceği olgusunu öne
karmaktadı
r.
çı
www.echr.coe.int
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AİHM, Yehova Şahidi inancmı benimsediğ i için askeri
üniformayı giymeyi reddeden ve bu nedenle emre itaatsizlik
suçundan mahkum edilen ki şinin sonraki y ıllarda muhasebecilik görevine atanmamas ınm Sözleş me'nin 9. maddesiyle
birlikte 14. maddesine ayk ırı olduğu yolundaki ba şvurusunu
değerlendirmiştir.
Mahkeme'ye göre; "Ba şvurucu, mahkum olmu ş kişiler ile
diğer kiş ilerin bir mesleğe girişini düzenleyen kurallardaki ay ırım
nedeniyle yak ı nmada bulunmamaktadır. Ba şvurucunun yak ınması
daha çok konuyla ilgili yasan ı n uygulanması nda, dini inançları
nedeniyle i şlenen suçlardan mahkum olan ki şilerle diğer suçlardan
mahkum olan ki şiler arası nda özel bir aynm ın yapılmamış olmasından
ileri gelmektedir. Bu çerçevede Mahkeme, ba şvurucunun pas ıfizmi
kutsayan dini bir grup olan Yehova Şahidi üyesi olduğunu ve dosya
kapsam ında ba ş vurucu tarafindan ileri sürülen "dini inanc ının
askeri üniforma giymesine engel oldu ğu. iddiasının" (Ba şvurucu
askeri üniforma giymeyi reddetmi ş tir ve bunun sahip oldu ğu dini
inanış taraJindan engellendiğini dü ş ünmektedir. ) aksini onaylayan
herhangi bir kan ıt olmadığı na dikkat çeknwktedir. Ba şvurucunun
savları temel olarak dini inanc ın yaşama geçirilmesi özgürlü ğü konusunda (Sözle ş me'nin 9. maddesi tarafindan garanti edildi ği üzere.
kendi şahsında ayrımcılık yapıldığı, yani mahkumiyetin bu özgürlüğün kullanılması ndan kaynaklanmasına rağmen, kendisinin a ğır
bir suçtan mahkum edilmiş olan diğer kiş iler gibi değerlendirildiği
anlamı na gelmektedir. Bu aç ıdan bakıldığı nda, Mahkeme ba şvurucu tarafindan yak ınılan olguları n (Baş vurucunun mahkumiyeti ile
sonuçlanan olgunun dini inançlar ı ndan kaynaklanmas ına rağmen
sözle ş meli muhasebeci görevine atanma i şlemi sırası nda ağı r bir
suçtan mahkum olmu ş bir kişi gibi değerlendirilmesi) 9. maddenin
kapsamı na girdiğini kabul etmektedir."

Mahkeme, bu davada öncelikle, bir mesle ğ e girmenin,
AİHS tarafından korunmadığı görüşünü vurgulanııştır. Henüz
bir iş e girmeniiş olmak, malvarl ığı hakları açısmdan, ediııilmemiş bir hak beklentisi düzeyinde kalmaktadır. İlkesel olarak
devletlerin bazı suçları i şleyenlerin muhasebecilik görevine
girmelerini önleyen kurallar koyabileceklerini benimsemi ştir.
Ancak, "Di ğer ciddi suçlardan doğan mahkumiyetlerden farkl ı
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olarak, dinsel veya felsefi nedenlerle askeri üniforma giymeyi reddetmekten ileri gelen bir mahkumiyet, sözü edilen suçlunun mesleki
becerisini engelleyecek olan bir onursuzluk ya da ahlaki gerilik anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ba şvurucunun mesleğe uygun
olmadığı gerekçesiyle muhasebecili ğe kabul edilmemesi isabetsiz ve
Sözle ş me'nin 14. maddesinin 9. madde ile ba ğlantılı olarak" ihlali

niteliğndedir.' (Thlimmenos/Yunanistan, 2000)
Böylece 1 Numaralı Protokol'ün kapsamadığı bir başvuru,
olaym özelliklerinden de yararlan ılarak, 9. ve 14. maddelerin
birlikte okunması ile olumlu bir sonuca ba ğlannııştır. Bu kararm önemli bir yanı da, savaş karşıtı inançları temelinde mahkum edilen kiş inin, muhasebecilik aç ısmdan, diğer suçları işleyenlerle aynı düzeyde de ğerlendirilemeyeceğidir. Mahkeme,
başvurucunun istemleri do ğrultusunda, 'olumlu ayrımcılık'tan
yararlandırılması gerektiği görüşünde olmuştur.
d. Eczacılık
Yalnız Türkiye'de değil, Avrupa ülkelerinde de elveri şsiz
yerlerde çok sayıda eczane açılarak mesleğin dibe vurmaması
için önlemler al ınmaktadır. Böyle bir tartışma İspanya'da yaşanmıştır. Ba ş vurucu 1989 yiimda eczane açma izni alm ış ve
1990 yılı Ocak aymda eczanesini açmıştır. Ancak, eczanesinin
civarmdaki diğer iki eczane sahibi, yasal düzenlemeye göre
nüfusu 2.000 kişiyi aş mayan bir yerleş im yerinde yeni eczane
açılamayacağı gerekçesi ile karşı dava açmışlardır. Yüksek
Mahkeme 1993 yılmda verdiği kararla yeni eczane aç ılması
iznini iptal etmiş tir. Kararm gerekçesinde yeni bir eczane aç ılabilmesi için en az 2.000 ki şilik nüfus yoğunluğu koşulunun
yerine getirilmediğine de ğinilmiştir. Başvurucunun Yargıtay'a
ve Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı itirazları da reddedilnıiştir. Bu arada ba şvurucu, 2.000 y ılının ocak aymda eczanesini
kapatmıştır.
Konuyu 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine göre
Dinç, Güney, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre, İnanç, Anla tim ve
Örgütlenme Özgürlükleri, Izmir Barosu Yayını , Izmir 2005.
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değerlendiren A İHM'ye göre, "idari karar ın yapısma uygun
olarak eczane açma yetkisi, kesin ve de ğişmeyen bir hak oluşturmaz. Zira açma karar ııun iptali yönünde üçüncü ki şilerin
ileri sürebilecekleri olas ı idari başvurulara aç ıktır. Başvurucu,
kendisine izin verilmesi nedeniyle, böylesi bir yetkiye dayanarak eczanesini açmış ve yetkinin iptal edilmesiyle sonuçlanan
yasal sürecin sonunda kapat ılıncaya kadar, yaklaşık olarak
on yıl boyunca i şletmiş tir. Eczane açma yetkisinin iptali bu
nedenle mülkiyetin kullan ımını düzenleyen bir önlemdir.
Müdahale, Anayasaya uygun olarak gerçekle ş tirilen hukuksal
düzenlemelere dayand ığmdan ulusal hukuka da uygundur.
Eczanelerin nüfusa göre co ğrafi dağılımım koruyan kurallar,
eczane hizmetine ulaş ma ile bağlantıli olarak toplumun genel
yararlarının gereklerini yans ıtmaktadır. Ba şvurucuya verilen
na ili şkin
ürünlerin sa ğlanması
t
yetkinin belirsiz niteli ği, ıbbi
na almak üzere nüfusa göre belirkamu hizmetini güvence alt ı
lenmiş ve ülke genelinde yeterli bir eczane a ğı kurmayı garanti
etmenin önemi ve sözle ş meci devletlerin sahip oldu ğu geniş
takdir yetkisi dikkate almdığında müdahale, genel yarar amac ı
ile orantısız de ğildir. Bu nedenlerle baş vuru kabul edilmez
bulunmu5tur.185 (Gallego Zarfa- İspanya/ 2003)
e. Kamu Görevlileri

Kamu görevlilerinin çal ıştıkları kurumlarla ili şkileri,
u kadar, A İ HM'nin de ilkesel çözümulusal düzeyde oldu ğ
lere ulaş mak için uzun y ıllar uğraş verdiği sorunlar arasmda
n konusunun ekonomik ç ıkarlar üzerinde
olmuştur. Davanı
odaklandığı durumlarda, Mahkeme, "medeni hak" kavramından
yola çıkarak, Sözleş me'nin 6/1. maddesini uygulama yolunu
seçmiştir. Örneğin, malulen emekli edilen bir polis memuru,
işsiz bırakılma gerekçesinin "görevi dolayısıyla" oluşan "ülser
ve neoplazma" hastalıklarmdan kaynaklandığım ileri sürerek
"olağ an ölçütlerden daha yüksek bir emekli maa şı" isteminde
bulunmuştur. A İHM, ba şvurucunun yak ınmasmın ne "işe
Koç, Figen, çevirisi, İzmir Barosu Dergisi, Say ı 68/4, İzmir 2003.
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AIHM'IN

alma" ne de "işten çıkarma" ile ilgili olduğunu ve yalnızca bir
"görevine son verilmesi" ile dolaylı bağlantısı bulun-

ÇALI ŞMA YAŞAMI memurun
VE MESLEKLERLE
DEERLEND İ RME1ER İ

duğunu belirlemiştir. Uyuşmazlığm konusu, davacı görevden
ayrıldıktan sonra do ğan, tümüyle bir parasal hakka ili şkin
taleple bağlantılı bulunmuştur. Bu koş ullarda söz konusu
emekli maaşları
nın ödenmesiyle ilgili yükünlülüğ-ünü yerine
getirirken, İtalyan Devleti "takdir yetkilerini" kullanmadığı ve
bu durumda özel hukuk kapsamına giren bir iş akdinin tarafı
durumundaki bir iş verene benzer konumda bulundu ğu için,
AIHM, başvurucunun savlarmın 6. maddenin 1. fıkrası uyarmca "medeni" bir niteliğe sahip olduğu sonucuna varmıştır.
Mahkeme 11 yıh aş an bu davada, uygun sürede yarg ılanma
hakkı
nın çiğnendiğini kararlaştırmıştır. (Francesco Lombardoİtalya, 1992)1

Özel işverenlere hizmet sözle şmeleri ile bağlı olarak çalışan
işgörenlerle, devlet memurlarının ve benzer türde etkinlikler
içindeki kamu görevlilerinin hukuksal konumlar ı ise, sürekli
tartışilmıştır. Avrupa Konseyi'ne üye Devletler'in birço ğunda
devlet memurları ile özel hukuk kapsamında çalışanlar arasmda temel bir ayırım olduğ
u Mahkeme tarafından da gözlemlenmiş tir. Bunun sonucunda "devlet memurlar ının işe alınışı,
yükseltilmeleri ve hizmetlerine son verilmesine ili şkin uyuşmazlıkları n genel bir kural olarak 6. maddenin 1. fikras ı kapsamı dışında"

kaldığı görüşü ağırlık kazanmıştır. (Massa-İ talya, 1993)187
Ancak bu yaklaşım, kamu görevlileri ile, özel i şverenler
yanında çalışanlarm ne iş ler yaptıklarının, hangi görevleri
üstlendiklerinin tart ışılmasını gerektirmiştir. AİHM, ilerleyen
yıllarda bu tür nesnel ölçekleri de a şan farklı bir sorgulama
yöntemini benimsemi ştir. Kamu personeli ile özel kurulu şlarda
çalışanlar arası
nda koşutluğu sağlayacak asıl gelişme ise, 1999
yılı
ndaki Pellegrin/ Fransa karar ı ile gerçekleşmiştir. Kararda,
ikili ölçütler belirlenmi ştir. Devletin genel ç ıkarları
nı korumak
amacıyla kamu gücünü kullanan görevliler, Sözle şme'nin 6.
maddesinin dışmda bırakılmışlardır. Bunlar, devletin egemen186
187
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lik erkiı i do ğrudan uygulamaya dönü ş türen üst düzeydeki
kamu görevlileridir.188
Yukarıda ad ı anılan kararda sözü edilen "yeni kriterler"i,
Mahkeme, Pellegrin kararmda söyle tartışmaktad ır:
"64. Sözle ş me'nin 611. maddesinin belirli süreli sözle şmeli
yada kadrolu olarak istihdam edilse de, kamu görevlilerine uygulanabilirliğine karar vermek için; Mahkeme, çal ışanları n görev ve
sorumlulukları gözetilerek, i ş levsel ölçü tierin benimsenmesi gerektiğine karar vermi ş tir. Böylece; Sözle ş me'nin amaç ve beklentilerine
uygun olarak; 611. madde ile sa ğ lanan güvenliğe iliş kin istisnalar
için, s ınırlayıcı yorum yöntemi benimsenerek uygulanmal ıdır.
65. Mahkeme; her ülkenin kamu hizmeti görevlerini yürüten
memurlar
ını n, genel yarar yada genel kamu hukuku ile öngörülen
kurallardan kaynaklanan sorumluluklar içerdi ğini belirtmektedir.
Bu tür memuriyetlerde çal ış anlar; ülkenin kamu gücünün yürütülmesi adı na hareket etmektedirler. Bu nedenle devletlerin, kamu
gücünü kullanan görevlilerin devlete olan güven ve ba ğlılığnı sağvardır.
lamak amac ı yla, yasalarla özel ba ğlar olu şturmaya haklar ı
er
memurğ
Diğer yandan; "kamu gücü" yetkilerini kullanma yan di
lar için böyle bir gereksinim yoktur.
66. Mahkeme bu nedenle; Sözle ş me'nin 6. 1. maddesinin kapısamadığı anlaşmazlıkları; ülkenin ya da kamu otoritelerinin ve ç
karlarını n korunması ndan sorumlu olan kamu yetkililerinin eylemleri gibi, kamu hizmeti kapsam ı nda yer alan özel tan ımlı görevlerde
bulunanlardan farkl ı konumlarda de ğerlendirmektedir. Bu duruma,
silahlı kuvvetler ve polis tarafindan yürütülen görevler örnek gösterilebilir. Uygulamada; Mahkeme; her davada; ba ş vuran memurun;
görevinin gerektirdiğ i sorumlulukların ı ve bağlılığını temel alarak,
hükümetin ve di ğer kamu görevlerinin güvenli ğini sağlamak için
belirlenen kapsam içinde olup olduğuna göre değerlendirmelidir.
Mahkeme bunu yaparken; 18 Mart 1998'de Avrupa Komisyonu ve
Avrupa Birliğ i Adalet Divan ı 'nı n listelediği memur ve etkinlikleriı ştırıldığı rehberi dikkate alır.
nin ayr
188

Türmen, R ıza, İnsan Hakları, Konferanslar, Ankara Rarosu, s. 78, Ankara
2006.
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67. Buna bağlı olarak; idari otoriter/e; kamu hukuku ile tan ımlanan yetki/erin kullan ımın ı kapsayan bir men ı uriyet görevinde buVE MESLEKLERLE
lunan çal ışanlar arası ndaki hiçbir anla şmazlı k; Mahkeme'nin işlevsel
bir
sınıfla ma oluş turmayı planladığı ndan bu yana; Sözle şme'nin 611.
DE^ERLENDiRMEL[Ri
maddesinin uygulamas ını etkileınez (64. paragrafa bakınız). Emeklilik
aylığıyla ilgili tüm anla şarnazlıklar; 611. madde kapsam ında ele alınır,
çünkü emeklilerin, kendi araları ndaki ve yöneticilerlerle aralar ındaki
özel bağlar artık sona ermiş bulunmaktadı r. Artı k etkinlikleri ve içinde
bulundukları koşullar değişmiş tir. Onları özel yasalarla güven ve
sadakat içinde devlete ba ğlayan bağı n emeklilikle ortadan kalkmas ı
nedeniyle, art ı k kamu gücünün bir parças ını kullanamadıkları bilinmektedir (65. paragraf). (Pellegrin/Fransa, 1999)"189
AIHM'IN
ÇALI ŞMA YAŞAMI

Kamu personelinin konumu, Erciye ş Üniversitesi'nde
yardımcı doçent olarak çal ışırken rektörlükçe ili şkisine son
verilen ve yargılama süresi ile birlikte kararm uygulan ışma
kadar geçen dönemin de eklenmesiyle ancak yedi buçuk y ılda
görevine dönebilen ö ğretim üyesinin davas ı içinde tartışılmıştır. Mahkeme, ba şvurucunun ö ğretim üyesi olarak üstlendi ği
etkinlilerin, kamu gücünün kullan ılmasım gerektirmediği, bu
nedenle Sözle şme'nin 6/1. maddesi kapsam ında ele almabileceği görüşünde olmu ştur.
"25. Mahkeme, söz konusu dönemde memur olan ba şvurucunuıı
Sözle ş me'nin 611. maddesindeki koruma önlemlerine dayanabileceği konusunun tartışılmadığı na dikkat çeker. Mahkeme, statüsüne
rağmen 190 baş vurucunun, kamu hukuku tarafindan öngörülen
yetkilerle, Devletin ve diğer görevlilerin kamunun genel ç ıkarlarını
korumak için olu ş turulan yetki/erin kullan ılmasına doğrudan veya
dolaylı katılımını içeren bir görevde bulunmadığı ndan aksi yönde
düşünmek için herhangi bir neden görmemektedir." (Büker/Tür-

kiye, 2000)

Bu karara göre, görev unvanlar ı hangi düzeyde olursa olsun, Türkiye'deki bütün üniversite ö ğretim üyelerinin çal ıştıkları yükseköğretim kurumları ile olabilecek uyu şmazlıklarının
de ğerlendirilmesi, A İ HM'nin görev alanma girmektedir.
189
190
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Pellegrin kararmdan sonra Mahkeme i şlevsel yetki bağlamındaki ikili ölçe ği sıkça uygulamıştır. "Görülmekte olan bir
davada, Mahkeme, kamu görevlisi ba ş vurucunun Devletin genel
yararlarını gözeten bir kamusal yetkili kimliğ iyle hareket edip etmediğini değerlendirnıeye çal ışmıştır. Eğer dava konusu olan devlet
memurunun görevleri, devletin genel ç ıkarlarını korumakla sorumlu
bir kamusal yetkili kimliğ iyle davranmasını gerektiren belirli kamu
ı kapsamı na giriyorsa, devletle olan ki şisel ilişkihizmeti çalışmalar
sinin, 611. madde bağlamında değerlendirilemeıjeceği" görüşünde

olmuştur.191 (Fogarty/ İngiltere, 2001)
Bu tür etkinliklerin somut örneklerine özellikle silahl ı
kuvvetler ve iç güvenlik örgütlerinde rastlanmaktad ır. A İHM,
Belçika'da yedek subaylığı sırasında askerlik göreviyle ilgili
bir etkinlik nedeniyle yaraland ığı için ba şvurucunun taznın
minat niteliğinde emeklilik maa şı isteminde bulunmas ı
Sözleş me'nin 6. maddesinin 1. f ıkrası bağlamında bir medeni
hak oluşturmadığı kanısma varmıştır. Mahkeme, yedek askeri
n, etkin hizmet dönemlerinde, tam anlahizmetlere kat ılanları
nı saptamıştır. Yukarıda
mıyla askeri kurallara ba ğlı oldukları
nca,
nda belirlenen ilkeler uyar ı
sözü geçen Pellegrin karar ı
kuvvetlerin
etkin
bir
üyesinin
baş vurucunun durumu, silahlı
durumdan farkl ı değildir. Zira bu kiş i de, devletin genel yararlarmı korumakla sorumlu bir kamusal yetkili kimli ğiyle hareket
etmektedir. Yedek subay olarak gerçekle ştirdiğ i çalışmalar
nda üstlendi ği görevlerin, baş vurucu taraf ından nas ıl
sırası
tanımlandığına bakıldığında, bu sonuç daha da belirginle şmektedir. Bu do ğrultuda, gündemdeki uyu şmazlığm medeni bir
ır.
hak yada yükümlülük ile ilgili olmad ığı görüşüne var ılmışt
(R./ Belçika, 2001)192
nda aç ıklaMahkeme, yukar ıya aktarılan R/ Belçika karar ı
dığı gerekçelerle, 1992 y ıhnda sonlandırdığı Francesco Lombarrada ülser hastalığı
di/ İ talya davasmdaki, emekli ayl ığı aldiğı sı
kan eski polis memurunun istemlerini medeni hak
ortaya çı
olarak benimseyen yorumunu de ğiştirmiş olmaktadır. BöyleW1

Dutertre, 2005.
Dutertre, 2005
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sine köklü bir de ğişim, Pellegrin kararı ile benimsenen emekli
memurlarm kamu gücünü kullanmamalar ı nedeniyle emekli
VE MESLEKtERE aylığıyla ilgili anla
şamazhldarmın 6/1. madde kapsamında ele
iLGiLi
almacağı
yolundaki
ilkeye de ayk ırı düşmektedir.
DEĞERLEND İ RMELER İ
AIHM'IN
ÇALI ŞMA YAŞAMI

Kamu personelinin görevlerini uygularken i şledikleri
suçlar ve kendilerine uygulanan disiplin yapt ırımları da,
Sözleş me'nin 6/1. maddesi içinde tart ışılmıştır. Bir polis memuru olan ba şvurucu, kadınlara karşı cinsel taciz ve tecavüz
suçlamaları nedeniyle yargılanmış, suçlu bulunmuş ve 18 yıl
hapis cezası
na mahkum edilmi ştir. Çeş itli zamanlarda gerçekleşen suçlardan üçü, ba ş vurucunun görevinin başı
nda bulunduğu sı
rada işlenmiştir. Yarg ılandığı sı
rada başvurucunun 14
yıl ve 40 günlük geçmiş hizmet süresi bulunuyordu. Cezas ı
kesinleştikten sonra, Emekli Sand ığı 'ndan ve polis örgütünden de çıkartılmıştır. İç İş leri Bakanlığı , suçlarının ağırlığı
ve polisliğ e duyulan güveni sarsan davran ışları nedeniyle,
başvurucunun emekli ayl ıklarmdan da yoksun b ırakılmasma
karar vermiş tir Emekli ayl ığmın %75'inden fazlas ının elinden
ahnamayacağı görüşüyle ba ş vurucunun temsilcileri bu karara
itiraz etmi ş lerdir. Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda
baş vurucunun emekli ayl ıklarmdan yoksun kalmas ı gereken
oran, %65'e dü şürülmüş tür. Mahkeme, emekli ayl ığından yoksun bırakılmasının, ba ş vurucunun ikinci kez ağı r bir biçimde
cezalandırılması anlamına geldiği görüş üyle bu indirimi yapmıştır. Ba ş vurucunun Ceza Mahkemesi kararma kar şı temyiz
istemleri de ret edilmiştir.
Aİ HM bu olayda, ba ş vurucunun ceza mahkemesinde
yargılan
ıp mahkum edilmesi ile, emekli ayh ğınm % 65'inden
yoksun b ırakılmasını, birbirleri ile ba ğlantılı, ancak neden ve
sonuç iliş kileri yönünden farklı işlemler olarak ele alm
ışt
ır.
Emekli aylıklarının azaltılması, disiplinle ilgili bir uygulamadı
r. Emekli aylığından, Azinas/Kıbrı s davasmdaki gibi % 100
veya bu davada olduğ
u üzere %65 oranında indirim yap ılması,
malvarlığı hakları
nın barışçıl kullanınunm düzenlenmesi biçiminde alg ılanamaz. Devletin, yetki alan ı içindeki bir i şlemle
başvurucunım emekli aylıklarının bir bölümünü elinden alma
yoluna gitmesi, disiplinle ilgili bir uygulamad ır. Ceza hukuku
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yönünden işlediği suçların karşılığı olarak verilen hapis cezasına
na ek bir yaptırım değildir. Ceza yargılaması, caza yasaları
dayandırılmıştır. Emeklilik hakkının yitirilmesi ise, başvurucunun çalıştığı kurumun öngördü ğü güveni sarsan davranışları
nedeniyle, işveren ve iş gören arasmdaki ili şkiden kaynaklanan
na
özel bir yaptırımdır. Polis, bulunduğu konumda, devlet ad ı
rakılmauygulama yapmaktadır. Emekli ayhğından yoksun bı
ıklarının
ildir.
Ulusal
hukuka
göre
emekli
ayl
nedensiz
değ
sı,
tümü elinden ahnabilecekken, %65 ile yetinilmesi, dengeli bir
işlemdir. Başvurucunun emekli ayl ıklanndan yoksun bırakilma
ı savunma olanağı sağlanan
kararı, kendisine, yasal haklar ın
lı
ığı'nın 56/98 sayı
bir yargılama sonucunda ve İçişleri Bakanl
larak,
ailesinin
gereksinimlerinin
düzenleyici işlemine dayanı
de göz önünde bulunduruldu ğu ko şullarda verilmiştir.
Mahkeme, emekli ayhklarının indiilmesinde, Azinas/
Kıbrıs davasmdan farklı olarak üç basamaklı bir yöntem beunu belirtmekle
lirlenmesinin, ba şvurucunun yararma oldu ğ
na, polisliğin saygınhi disiplin suçunun a ğırlığı
birlikte,şlediğ
i
i istisnai zararlara kar şm, başvurucunun
ğına ve onuruna verdiğ
emekli ayliklarmın bir bölümünden yoksun b ırakılması, yanlar
arası
ndaki çalışma iliş kisi de gözetilerek, adil dengeyi bozmaığının barışçıl kullanımı
dığına karar verdi. Mahkeme, malvarl
yakmmalarmı
i
yolundaki
başvurucunun
hakkı
nın çiğnendiğ
kça
ndan kabul edilemez ve aç ı
Sözleş me ve Ek Protokol açısı
dayanaktan yoksun bulmu ştur. 193 (Banfild/ İngiltere, 2004)
Yerindelik denetimini de içeren yukar ıda özetlenen
kararda da vurgulandığı gibi, Mahkeme'nin "medeni hak ve
yükümlülı klerle" ilgili davalardaki ölçütleri ile, ceza davalarma
yaklaşımı farklı bakış açılarma dayanmaktad ır. Bu konudaki
en önemli sorunlar, devlet memurlarmm disiplin uygulamaları, yükseltilmeleri, görevlerine son verilmesi gibi i şlemlerin
Sözleşme karşısmdaki de ğerlendirilmesinden kaynaklanmaknı izleyen yıllarda,
tadır. Mahkeme ve Komisyon, kurulu şları
kamu personelinin disiplin i şlemleri ile ilgili baş vurulan, görev alanlarının dış mda görüyorlardı. Bu katı yaklaşım zaman
193

www.echr.coe.int
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içersinde özellikle malvarlığı hakları arasmda bulunan parasal
konularda aşamalı olarak yumuşamıştır. Yukarıda belirtilen
nitelikleri taşımayan kamu görevlileri ise, malvarl ığı hakları
yönünden, kurumlarıyla olan ilişkilerinde, özel işverenlerin
yanında çalişanlar gibi değerlendirilmiştir. Örneğin TEK'de
görevli bir elektrik mühendisinin, özel girişimci işverenin
iş yerindeki elektrik mühendisinden farkli yetki ve görevleri
bulunmaması nedeniyle, disiplin cezalarma kar şı Sözleşme'nin
6. maddesindeki güvencelerden yararlanaca ğı benimsennıiştir.
(Hasan Balıkçı /Türkiye, Kabul Edilirlik Karar ı, 2002)

Mahkeme, Türkiye uygulamalar ı ndan kaynaklanan
görüşünü, izleyen yıllardaki benzer içerikli uyu şmazlıkları
çözen kararlarmda da sürdürmü ştür. Örneğin Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK), 5 Eylül 2002'de
İstanbul'da gerçekle ştirdiği eyleme katıldığı için uyarı cezası
verilen Yapı Yol Sendikası üyesi Erhan Karaçay, Sözle şme'nin
6., 11. ve 13. maddelerinin çi ğnendiği görüşüyle AİHM'ne
başvurmuştur. Yol, Yapı, Altyapı, Tapu ve Kadastro Emekçileri Sendikası (Yapı-Yol Sen) üyesi Karaçay, ayn
ı zamanda
657 sayılı yasa kapsamında çalış an bir devlet memurudur.
Başvurucuya, katıldığı eylem nedeniyle ayn
ı yasanın 125. maddesine göre uyarı cezası verilmiştir. Yukarıda da değinildiği
gibi, 657 sayılı yasanı
n 136. maddesine göre devlet memurlar ı
uyarı ve kmama cezalarma kar şı yargı yoluna gidememekte,
ancak kurum içinde işletilen itiraz baş vurusu yapabilmektedirler. Mahkeme bu olayda kendi yetkisini sorgularken, kamu
personeli olan ba ş vurucunun kurum içindeki görevi üzerinde
durmuştur. Baş vurucu elektrikçidir. i şveren yada devlet adı
na
kamusal yetkileri kullanan bir konumda bulunmamaktad ır. Avrupa Sosyal Şartı'nın 5. maddesine de değinen Mahkeme,
başvurucunun i ş yerindeki somut görevinden yola ç ıkarak
kendisini yetkili görmüş ve memur aylıklarmın düşüklüğünü
protesto etmek için düzenlenen eyleme kat ıldığı için Karaçay'a
verilen uyarı cezasma karşı hak arama yollarmın kapalı tutulması nedeniyle Sözle ş me'nin 13. maddesinin ihlal edildi ğini
kararlaştırmıştır. AİHM kararmda, "Ne kad ır hafif olursa olsun
yakınmacıya verilen herhangi bir ceza, çal ışanların kendi haklarını
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aramak için düzenlenen grevlere yasal biçimde kat ılmaları açısından
caydırıcı etki yapacak niteliktedir" denilmiştir. Salınan cezanın

demokratik bır toplumun gerekleri ile ba ğdaşmadığına de ğinen
Mahkeme, Sözle şme'nin 11. maddesinin koruduğu örgütlenme
özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.194 (Karaçay/Türkiye, 2007)
Bu de ğ erlendirmeler, Mahkeme'nin Pellegrin/Fransa
u kamu personelinin belirleyici
nda üzerinde durdu ğ
davası
nitelikleriyle de uyumlu bulunmaktad ır.
Rusya Deniz Kuvvetleri'nde etkin görevlerde çal ışan bir
subay olan baş vurucunun açtığı dava sonucunda, Askeri Mahkeme, 2002 y ılı mart aymda verdi ği kararmda, ba şvurucunun
u yol harcamaları ile yargılama giderlerinin
alacakli bulunduğ
kendisine ödenmesini kararla ştırmıştır. Kararm eline geçmesi
ın sonuna denk geldi ğinden, ba şvurucu, eyaletin
mart ayın
Maliye Dairesi'ne alacaklar ının dayanağını oluş turan uygulaı Nisan
ma listesini göndererek, ödenmesini istemi ştir. 2002 yıl
aymda söz konusu liste, uygulamaya konulmayaca ğı açıklamasıyla baş vurucuya geri gönderilmi ş tir. Maliye Dairesi'nin
açıldamasma göre, karardaki borcu ödeyebilmeleri için, borçlu
kurumun uygun fonlar ı bulunmamaktadır. Ba şvurucuya uygulama listesini Finans Bakanl ığı'na göndermesi önerilmi ştir.
Başvurucu da, bir iş e yarayabileceği dü şüncesiyle, kendisine
ustos aymda Finans Bakanl ığı,
söyleneni yapm ıştır. 2002 yılı Ağ
uygulama listesinin Savunma Bakanl ığı'na gönderildiğini, bu
davranış m nedeni olarak da, istenilen alacak miktarmda bütçede ödenek oluşturulacağmı başvurucuya bildirmi ştir. 2002
yıl ı Aralık aymda Finans Bakanlığı , dava konusu ödenmemi ş
lan
borçları, 2004 yıh Mart aymda da, mahkemece kararla ştırı
yargılama giderlerinin tümünü ba şvurucuya ödemi ştir. Başvurucu, Aİ HM önünde, kendi yararma alınan kararı uygulatmakta karşılaştığı güçlükler nedeniyle yargılamanın uygun
süreleri aştığından ve bütçe fonlarmdaki yetersizlik nedeniyle
ödemenin gecikmesinden yakmm ıştır.

www.echr.coe int

295

A İ HMIN
ÇALI ŞMA YAŞAMI
VE MESEKLERLE
İ G İ Lİ
DE Ğ ERLEND İ RMELER İ

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

Birinci aş amada ortaya çıkan soru, Mahkeme'nin bu uyuşmazlığı çözme konusunda yetkisinin olup olmad ığıdır. PellegVE MESLEKLERLE
rin/Fransa davas ı
nda Mahkeme, devlet memurlarmın çalışma
ilişkileri nedeniyle olu şan uyuşmazhklarda, Sözle şme'nin
DEERLLNDRMER İ
uygulanabilirliğinin sa ğlanması bakımından, çalışanları
n görevlerini ve sorumluluklarını temel alan, işlevsel bir sorgulama
yöntemi uygulam ıştır. Devlet kurumları
nda özelliği olan etkiliklerde çalış makta olan kadm veya erkek devlet memurlar ı,
ülkenin kamu gücünün parças ı adma hareket ediyorlarsa,
çalışma ilişkilerinde do ğabilecek sorunlarm, Sözle şme'nin 6/1.
maddesi kapsam ında ele alınmaması gerekir. Kamu gücünü
kullanan devlet memurları, kamu adma devletin genel yararlarmı korumakla sorun- ıludurlar. Bu davada ba şvurucu, Rus
Deniz Kuvvetleri'nde çalış an askeri bir memurdur. Üçüncü derecede deniz albayıdır. Böylece görevinin gerektirdi ği boyutta,
devletin egemenlik alanındaki kamu gücünü kullanmaktad ır.
Pellegrin kararmdaki ilkelere ba ğlı olarak, 'yargılamanın'
bütünlüğünü tamamlayan parçalar olarak kabul edilmesi
gereken yöntemsel güçlükler nedeniyle olayda. 6/1. madde
uygulanabilir de ğ
ildir.
AiHM'IN
ÇALIŞMA YAŞAMI

Mahkemenin yerle şik içtihadına göre, bütçede yeterli
fon bulunmaması, devletin, yargı kararı
na dayanan borcunu
ödememesi için haklı bir neden olamaz. Devlet, ulusal yarg ının
karar verdiğ
i borcunu 9 buçuk ayda, geri kalan k ısmını da iki
yil geçtikten sonra ödenmesine uygun bir neden gösterememektedir. Bu gecikme nedeniyle, 1 Numaral ı Protokol'ün 1.
maddesinin ihlal edildiğ ine karar verilmi5tir.195 (KanayevRusya, 2006)
Mahkeme'nin R/Belçika davasmda yedek subayl ığını
yapan kiş iyi, kamu gücünü kullanan görevli olarak nitelemesi
nedeniyle, Rusya Deniz Kuvvetleri'nde görevli albay hakk ı
nda
daha farklı bir değerlendirme yapması beklenemezdi. Başvurucunun alacağının, haklı bir neden olmaks ızı
n dokuz buçuk ay
geciktirilmesinin, malvarh ğı hakkının ihlali olarak saptanması
ise, Mahkeme'nin bir anlamda ç ıtayı yükseittiğini, bireylerin
Dinç, Defne, çevirisi.
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alacaklarma karşı devletleri daha saygılı davranmaya ça ğırdığmı göstermektedir.
Kamu personelinin malvarl ığı hakları yönünden Sözleşme karşısmdaki konumunun Pellegrin karar ı ile ilkesel bir
çözüme yönlendirilmesine kar şın, bu konuda kesin yargilara
varılması, bazı olaylarda sakmcali olabilir. Çe şitli görevlerde
bulunan kamu personelinin bir çoğu, az yada çok, kamu gücünü kullanma durumunda bulunmaktad ırlar. Bu nedenle,
olası uyuşmazlikları, ki ş inin ve görevinin özelliklerine göre
değerlendirmekte yarar vard ır.
E. Ticari Şirketlerin Temsili
Tüzel kişiler ve işletmeler de 1 Numaralı Protokol'ün 1.
maddesinin kapsamında yer almaktadırlar. Bunu 1. maddenin
yazılış mda da görmek olanakhd ır: Maddede "her gerçek ve tüzel
kiş i" denilmektedir. Bu kapsamda tüzelki şiler olarak şirketler, malvarlıkları na müdahaleler konusunda hak talebinde bulunabilmektedirler.
Ancak ortaklar genellikle bir şirketin malvarl ığındaki yitikler ve
zararlar nedeniyle doğrudan yargı yerlerine başvurup /uık talebinde
bulunamamaktadırlar. " Şirket örtüsünün delinmesi" ancak çok

özel koşullarda, örneğin şirketin, kendi organlar ı veya tasfiye
nda bulunamadığı durumlarda,
görevlileri eliyle hak iddiası
mümkün olabilir.196
nda
Bu konu, ilk kez Yunanistan' dan gelen bir şirket davası
tartışılmıştır. Ba ş vurucular, Atina'da bir bira fabrikasmda hisse
sahibi olan ticari şirketlerdir. Bira fabrikas ı, bilinen parasal sorunlarım a şabilmek için iki arsasını elden çıkarmak istemiştir.
Ancak Atina Konseyi (Athens Council) arsay ı kamulaştırmak
için önlemler almaya karar vermi ş tir. Daha sonra bira fabrikas ı
tasfiyeye gitmi ş ve tasfiye görevlileri belirlenmi ştir. Şirket
ortağı olan başvurucu, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na
dilekçe göndererek, alman önlemlerini Numaralı Protokol'ün
1. maddesinin ihlali anlamına geldiğini ileri sürmüştür.
196

Carrs, a. g. y., s. 21.
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Devlet, şirket ortaklarmın malvarliğı hakları bağlamında
herhangi bir ihlalin ma ğdurları olmadıklarını savunmuştur.
AİHK, özellikle bira fabrikas ının haklarma müdahale edilmesinin, hisselerinin değerinde ve dolayısıyla başvurucularm
paylarının değerinde düşüşe yol açtığı
nı gözeterek, ortaklarm
mağdur sayılabileceklerini benimsemi ştir. Ancak AİHM bu
görüşe katılmanııştır. Bir hissedarın genel olarak bir şirketin
mülkiyet haklarının ihlali durumunda hak iddia edebilmesi
gerektiği yolundaki görüşe karşı çıkmıştır. Mahkeme, şirket
ortakları arasmda anlaşmazlıklarm sıklıkla çıkabileceğine değinmiştir. Bu tür anlaşmazlıklar, şirketin tüzelkişilik haklarının
ihlaline ilişkin olarak, zorluklara yol açabilir. AİHK'nın görüşü
izlenecek olursa, çıkarlar arası rekabet nedeniyle, kimin hak
iddiasmda bulunabileceğini belirlemede zorluklar yaratma
riski oluşur. Böyle bir görüş, diğer yandan iç hukuk yollar ının
tüketilmesi konusunda da büyük sorunlara yol açacaktır. Çünkü hissedarlar üye devletlerde genellikle şirketin hakları
nın
ihlali durumunda dava açma hakk ı
na sahip değildir.
Bu gerekçelerle AİHM, ancak, "şirket örtüsünün delinmesinin",. (veya şirketin tüzel kişiliğinin göz ardı edilmesinin) zorunlu kıldığı koşullar altında, şirketin ana sözleşmesi uyarmca
belirlenmiş olan organlar veya (tasfiye durumunda. tasfiyeciler
yoluyla hak iddia etmesinin olanaks ız olduğunun açı
kça belirlendiği durumlarda mümkün olabilece ğine karar vermiştir.
Bu davada, tasfiye memurlar ının hak iddiasmda bulunmamas ı
için hukuksal bir neden ve i şlerini iyi yapmad ıklarma ilişkin
bir gösterge bulunmamaktadır. Başvurucularm hak iddiası bu
nedenlerle geçersiz bulunmu5tur.197 (Agrotexim/Yunanistan,
1995)
AİHM'nin Agrotexim kararı
nda değindiği "şirket örtüsünün delinmesi" olayı, yıllar sonra Çekoslovakya'dan gelen bir

başvuru nedeniyle uygulanma olana ğı buldu. Ekonomik yetersizliğ
i nedeniyle ödeme güçlü ğü çeken özel bir banka, Çek
Ulusal Bankası tarafmdan zorunlu yönetim altı
na alınmıştı. Bu
Carrs, s, 20.
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iş lem nedeniyle el konulan bankaya yeni yöneticiler atanm ış
ve Ticaret Sicili'nde gerekli tesciller yap ılmıştı.
Banka'nm önceki ba ş kan ve yöneticileri ile ortaklar ımn
büyük bir bölümü, elkoyma i şlemine kar şı dava açmışlardır.
Bölge Mahkemesi, Üst Mahkeme ve Yarg ıtay, davac ıların,
artık el konulan bankay ı temsil etmedikleri ve bu nedenle
dava açma yetkilerinin bulunmad ığı gerekçesiyle davalar ım
reddetmiştir.
Bu uyu şmazlığm AİHM'ndeki yargılama a şamasmda da,
Çek Hükümeti, temsil yetkisi sona eren eski yöneticilerin ve
n avukatlarmın, Sözleş me'nin 34. maddesi kapsam ında
onları
"zarar gören" tanırnma girmedilderini belirterek bireysel ba şvuruda bulunamayacaklarini ileri sürmü ştür.
Aİ HM, "bankanı n zorunlu yönetim alt ına al ınmasına karşın,
hukuksal ki şiliğinin sona ermediği görüşündedir. Ba şvurucunun
mahkemeye ula şma hakkını n zorunlu yönetimin atanmas ı ile engellendiğ i yolundaki yak ınmalarını n incelenmesine geçildi ğinde,
bankanı n yalnı zca zorunlu yönetimce temsil olunabileceğini kabul
etmek, bireysel dilekçe hakk ını sanal ve yarars ız duruma dü şürmek
anlamı na gelecektir. . Gündemdeki davada bankan ı n eski başkanı
ve ortaklarının çoğunluğ u, bankanı n yararı na olan ve geçerli bir
başvuru yapm ışlardı r. Bu nedenlerle Hükümet'in ilk itirazlar ı reddedilmiştir."

Mahkeme, ba ş vurunun özünü incelerken de ba şvurucu
bankanın istemlerinin Sözle şme'nin 6. maddesi içinde tart ışılması gereken konular oldu ğunu belirtti. Çek Ulusal Bankas ı'nın
el koyma kararm ın ve atanan yeni yönetimin yetkilerinin yarg ısal de ğerlendirmeden geçirilme zorunlulu ğu üzerinde durdu.
n elkoyma
Baş vuru konusu olayda ise, Çek Ulusal Bankas ı'nı
kararının Ticaret Sicili'ne yaz ılmasmdan itibaren, hukuken
temsile yetkili organlarm banka yararma hareket etme olana ğı
büsbütün ortadan kald ırıldığı gibi, hukuki i şlemleri sürdürme
yetkileri de sona erdirilmi ş tir. Bu gerekçelerle, ba şvurucular ın
temyiz istemleri de incelenmeden reddedilmi ş tir. Mahkeme,
"Çek Ulusal Bankas ı kararını n yeniden incelenmesini sa ğlayacak
299

TkARİ
Şİ RKETLER İ N
TEMSiLi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarlığı Hakları

• TiCAR İ
ŞIRKEUER İ N
TEMSİ li

etkili bir hukuk yoluna ba şvurma olanağının ortadan kaldırılması
nedeniyle, başvurucuları n yargı yerine eri şme hakkının çiğnendiğine"
karar vermiş tir. (Kredi ve Endüstri Bankas ı/Çek Cumhuriyeti,
2003)

Aİ HM bu olayda, devletçe el konulan bir bankan ın, bu
işleme karşı açtığı davalarm, yine devletçe atanan yöneticiler
eliyle yürütülmesinin sakmcalarını göz önünde bulundurmuştur. Özellikle eski yönetici ve ortaklar ı yakmdan ilgilendiren
uyuşmazlıkla, onları
n yargı yerlerine erişiminin engellenmesini, adil yargılanma ilkelerine aykırı bulmuştur.
Mahkeme, benzer konuda Bulgaristan'da devletçe el konulan bir bankanın önceki yöneticilerinin yaptıkları başvuru
nedeniyle, olayı
n ağırlığına koşut olarak son derece önemli bir
karar vermiştir. Başvurunun devletçe atanan yeni yöneticilerce
geri çekilmek istenmesini hukuksal ölçütlere oldu ğu kadar,
etik değerlere de aykırı düştüğünü benimseyen Mahkeme,
denetimini sürdürmüş tür. Olaym ve Mahkeme'nin de ğerlendirmelerinin geniş bir özeti aşağı da sunulmaktadır:
Başvurucu banka, 1993 yılında bankacılık lisansı almaya
hak kazanmış ve kurulmuştur. 1997 yılında Bulgaristan Ulusal
Bankasmca ("B LJB") lisansı iptal edilmiş ve 1998 yılı
nda banka zorunlu tasfiyeye Mbi tutulmu ştur. Başvurucu bankanı
n
tasfiyesine iliş kin BUB'un dilekçesi görüşülürken, mahkemeler, bankanın iflası bakımından BUB'un bulgularma önem
vermişlerdir. Ulusal mahkemeler, yargı yetkilerinin, yalnızca
iflas nedeniyle bankanın lisansmı iptal eden Merkez Bankası
nın, biçimsel geçerlilik açısı
kararı
ndan onaylanmasma iliş kin
olduğ
unu kararlaştırmışlardır. Ba şvurucu, şehir mahkemesinde, BUB'a karşı sorumlu ve onun tarafı
ndan atanmış özel
vasilerce ve Yüksek Temyiz Mahkemesi önünde, BUB'a hesap
vermekle yükümlü tasfiye memurlar ınca temsil edilmiştir.
Başvurucu banka 2005 yılında tasfiye edilmiş ve şirketler sicilinden silinmiştir.
AİFIM bu olayda öncelikle davah Hükümet'in ba şvurunun
dava listesinden silinmesi istemini de ğerlendirmiştir. 2005 yılı
haziran ayı
nda Hükümet, ba şvurucu bankanı
n çok uzun süre300
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dir hukuki bir varl ığı (tüzel kişiliği, ç. n) olmadığı gerekçesiyle,
nca, ba şvurunun
Sözleş me'nin 37. maddesinin 1. bendi uyar ı
listeden ç ıkartılarak siinmesini Mahkeme'den talep etmi ştir.
Başvurucu, ş irketler sicilinden silindikten sonra tasfiye olmu şnda ba şvurucu bankay ı
tur. (Bir başka banka, 2005 y ıh başları
n almıştır. Ayrıca, 2005 yılı
tüm sorumluluklar ıyla birlikte satı
ı ardıli kiniliffiniileri süreHaziran ayında, başvurucu bankan n
rek, başvuruyu daha uzun süre izlemek niyetinde olmad ığmı,
bu-nedenle ba şvurunun, 37. maddenin, 1. f ıkrasının (a. bendine
göre listeden ç ıkartilmasını talep etmiş tir. Mahkeme, bu istemi
kabul edilemez bulmuştur.
Hükümetin dilekçesine dayanarak Mahkeme, ba şvuruna Yönetim Kurulu Ba şkanı ve Başkan Yardımnun, Banka adı
cısı taraf mdan yapılmış olduğunu, ş irket halen tasfiyedeyken,
hissedarları olduğunu ve doğ al olarak tasfiye memurlarmca da
temsil edilmiş bulunduğunu saptamıştır. Kabul edilemezlik
nda Mahkeme, iş leme konulan başvuruda, etkili ve prakararı
tik bir biçimde 34. maddeyi yorumlamak gereksinimi ve özel
koşullar göz önüne al ındığmda, belirli bir yöntemi benimsemi ştir. Ba şvurunun, Mahkemenin listesinden siinmesine ili şkin
Sözleş me'nin 37. maddenin 1. fikras ının (a. ve (c. bentlerinde
yer alan ko ş ullar tamamlanmıştır; Mahkeme, Protokoller ve
Sözleşme' de tanımlanmış haklar bakımından, daha ileri bir
inceleme yapmak zorunda de ğildir. 34. maddeye göre bir "ihlal
nın i şlemesinde
mağduru"nun varlığı, Sözleş me mekanizması
vazgeçilmez unsurdur. Bu kriter, bütün yarg ılama süreci boyunca mekanik bir biçimde, e ğilmezlik ve de ğişmezlik içinde
uygulanmayabilir. Kural olarak ve öncelikle maddi kapsam ın
ndığı elimizdeki gibi özellikli davalarda, devredilebiir
ele alı
istemler bakmundan, bu istemlerin sahibi olan di ğer kişilerin
varlığı önemli bir kriterdir; fakat tek kriter de ğildir. Ayr ıca,
mahkeme önündeki insan haklar ı davaları genel olarak ahlaki
bir boyuta da sahiptir. E ğ er bütün sorunlar, ba şvurucunun
na ve bireye üstün tutulan davadan kaynaklanm ışsa;
çıkarları
başvurucunun durdurdu ğu bir baş vurunun incelenmesine dei söz konusu olduğunda, ahlaki boyut
vam edilip edilmeyeceğ
mutlaka dikkate alınmalıdır.
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Bu davadaki şikyetIer, başvurucu bankanın lisansmın iptali ve sonucunda bankanın hukuksal kişiliğiııin sona ermesine
öncülük eden tasfiye süreciyle ilgilidir. Böylesi ko şullar altında
bir baş vurunun silinerek liste d ışma çıkarılması, tüzel kişiliklerce yapılan bireysel başvuru hakkmın özünü zayıflatabileceği
gibi; kişileri, yapılan başvuruyu takip etme olana ğından yoksun
bırakmak için devletleri cesaretlendirebilecektir. Aç ıklanan
nedenlerle Hükümet'in istemi oybirli ği ile reddedilmiştir.
Mahkeme, sonraki aşamada olayı Sözleşme'nin 6/1. maddesi önünde değerlendirmiştir. Ba şvurucu bankanın lisansmın
geri aimması ve ardmdan gelen tasfiye emri, bankan ı
n kendi
mülkiyetiniyönetme ve mali ili şkilerini kontrol etme hakk ı
na
ilişkin olduğu gibi, iş letmenin bir ticarethane gibi çal ışmasını
sürdürmeye yönelik hukuki ehliyeti üzerinde aç ık ve kesin bir
etkiye sahiptir. Tüm bu önlemlerin sonucunda, banka şirketler
sicilinden silinmiş ve hukuki kişiliği sona erdirilmiştir. Alınan
önlemler, bankanın medeni hakları açısmdan kesinlik taşıdığı
ndan, konuyla ilgili 6. madde uygulanm ıştır.
Mahkeme, baş vurunun özüne iliş kin olarak ta, aşağıdaki
değerlendirmeleri yapm ıştır:
Ş ehir Mahkemesi ve Yüksek Temyiz Mahkemesi, BUB'un
tasflye dilekçesini incelerken, ba şvurucu bankanı
n iflasma
yönelik BUB'un yürüttüğü incelemenin, kendi incelemelerinin
dışı
nda kaldığı
na karar vermiş lerdir. Bir anlamda, davanı
n
sonucu için kesinlik yerine, BUB'un bulgularma itibar edilmiştir. 1997 tarihli Bankalar Yasas ı, iflas nedeniyle bir bankan ın
feshedilmesine iliş kin BUB kararı
nı, açıkça yargısal inceleme
dışı
nda tutmuş tur. Sözleş me'nin 6(1). maddesinde anlatılan
mahkemeye ulaşma hakkı üzerindeki böylesi do ğal bir smırlama nedeniyle, ba şvurucu bankaya, BUB'un karar ının yasallığını yetkili mahkemeler önünde tartışma olanağı verilmemiştir.
Sonuç olarak, hiçbir tart ışmaya ya da eleş tiriye tabi tutulmayan,
doğrudan bir yargı sürecinde hiçbir anlamda ayr ı
ntılı şekilde
incelenmemiş olan BUB'un sm ırlamasma uyan mahkemenin
kararı adil bulunmamıştır.
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Karşı yana bağh kiş iler taraf mdan temsil edilme: Ba şvu- T İCARİ
nda, kar şı 5iRKETLERiN
rucu banka soru ş turma süresinin de ğişik a şamaları
TEMS İ Lİ
yana bağlı olarak çali şan kiş iler tarafmdan temsil edilmi ştir.
Çekişmeli yargı sürecine ve mahkemeye kat ılma hakkı, diğer
şeylerin yanı sıra, yargılama sürecine etkili katılabilmek için
cezai ya da medeni alandaki bir yarg ılamanın tarafı olma olanağmı ve mahkemenin karar ını etkilemek amac ıyla argümanlar
ve kanıtlar sunmayı ifade eder. Söz konusu süreçte di ğer yana
ndan temsil edilmiş olmak;
bağlı olarak çalışan kiş iler tarafı
özellikle dava Yüksek Temyiz Mahkemesince incelendi ği
sırada, ç ıkarlarmın korunması ve davasmın uygun biçimde
ifade edilmesi anlamında ba şvurucu bankay ı aciz b ırakmıştır.
Savcılık bürosunca yap ılan müdahale, ba şvuruya bir hukuk
yolu sa ğlamamıştır; gerçekte, davan ın ulusal mahkemelere
sunulması için uygun bir f ırsattan mahrum b ırakılmıştır. Sonuçta, aç ıklanan gerekçelerle, Sözle ş me'nin 6(1). maddesinin
ihlaline oybirli ğiyle karar verilmi ştir.
Mahkeme, daha sonra ba şvuruyu, 1 Numaralı Protokol'ün
ında tartışmıştı r. Lisansın geri alınma1. maddesi kapsam
sın
ın, başvurucu bankanın zorunlu olarak tasfiye edilmesi
n
n, ikinci paragrafı anlamında bankanı
ve sözkonusu kural ı
mülkiyetinin kontrolüne varan otomatik bir etkisi oldu ğu kesindir. 1997 tarihli Bankalar Yasasma göre, BUB, prosedürün
ndan bankayı haberdar etmek gibi bir yükümlülü ğü
başlangıcı
olmaksızm lisansı iptal edebilir. Ayrıca BUB, bankan ın itirazlarmı da dikkate almak zorunda de ğildir. Nitekim somut davada
olduğu gibi, banka, lisansm ın geri aimd ığından resmi olarak
ndan sonra haberdar olmu ştur.
ilk kez BUB'un karar ı alması
n yargısal ve idari inceleme için herhangi bir olanaktan
Kararı
yoksun b ırakılması ve tasfiye dilekçesini inceleyen mahkemelerin, kendilerini, iflas sorununa ili ş kin BNB s ınırlamasıyla
ndan,
bağlamaları biraraya gelmiş ; bu, ba şvurucu banka aç ısı
kış oluşturmayı ve
na mantıklı bir karşı çı
BNB'nin iflas kararı
nı dile
itirazları
şamada
BNB' nin bulgularma kar şı herhangi bir a
k sisteminin
getirmeyi olanaks ız duruma getirmi ş tir. Bankacılı
n
alacaklılarının
ve
ı
istikrarını koruyacak, ba şvurucu bankan
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mudilerinin ç ıkarları
nı koruyacak uygun seçenekler olmas ı
na
karşı
n, yasal sistem, tüm davalarda, yarg ılama yöntemlerinin
her türünden vazgeçmiş ve en sert çözümü ye ğlemiştir. Diğer
EKONOMIK
olasılıldarm göz önüne ahnd ığına ilişkin bir kanıt yoktur. Sonuç
iliŞ KiLER
olarak, keyfi harekete kar şı başvurucu bankanın mülkiyet hakkı
yeterli garantilerle sarmalann- ıamış ve böylelikle sözkonusu
müdahale, 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesi anlamında
meş ru/kanuni olmaktan ç ıkmıştır. Böylece tasfiye edilmeye
uğraş ilan bankanm ödeme gücüne ra ğmen, yerel mahkemelerin, Ulusal Banka'nı
n bulgularını benimsemesi, malvarl ığı
hakların
ın oybirliği ile ihlali olarak kabul edilmi ş tir.' (Kapital
Bank Ad/Bulgaristan 2005)

KİŞİİIR
ARASINDAKİ
TICARI VE

F. Kişiler Arası ndaki Ticari ve Ekonomik İlişkiler
Başvurucu, sözle şme yaparak baş ka bir kişinin aldığı kredi
nedeniyle alacaklıya ek güvence sa ğlamak amacıyla kefil olmuş tur. Borçlu borcunu ödeyemeyince, borcun tamam ını kefil
ödemek zorunda kalmıştır. Borçlu, bazı özel yasalara sığınarak,
kefile karşı geri ödeme yükümlülü ğünden kaçış yolların
ı aramaya başlam
ıştır. 1993 yılı
nda yürürlüğe giren bir yasaya göre,
acele ödenmesi gereken borçlara öncelik tan ınmakta, bireysel
borçlar ise ertelenebilmekteydi. Ba şvurucu bu i şleme karşı
çıkmış, kendisini borçluya karşı etkisiz bir konuma dü şürecek
olan sıralamanın ertelenmesini istemi ş tir. Bölge Mahkemesi,
borçlunun ödeme gücünü gözeterek, ona önemli kolayliklar
sağlamıştır. Önceki iş sizlik durumunu, ba şarısızlikla sonuçlanan serbest çalış ma girişimlerini, yasanın öngördüğü "gereklilikler" olarak benimseyerek bu do ğrultuda bir ödeme program ı
hazırlamıştır. Ba şvurucunun savlar ı ise yerinde görülmeyerek,
1993 yasasma göre yap ılan ödeme planıııın uygun oldu ğuna,
ödeme planının ertelenmesine gerek bulunmad ığına karar
verilmiş tir. Temyiz mahkemesi de bu karar ı onaylamıştır.
Baş vurucunun savlarma göre borçludan paras ın
ı geri
alabilme olana ğı, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi anlaTortop, Nilgün, çevirisi.
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nın Kİ51ER
mında, 'malvarlığı'nı olu ş turmaktadır. 1993 yasası bu hakkı
A.RASI.NDAKI
gerçekleş mesine engel olmaktad ır. Kamusal i şlemi yalnızca TICARI VI.
'malvarlığı ndan yoksun bı rakma' veya 'malvarlığı nı n denetimi'
çerçevesinde incelemek olanakl ı bulunmadığı için, Mahkeme,
konuyu 'bar şcıl bir biçimde malvarl ığını kullanma hakk ı' genel
kuralı doğrultusunda incelemi ştir. Yasanın tanıdığı yetki çerraya
çevesinde, borçlulara, borçlar ını belli önceliklere göre s ı
koyma izni verilmektedir. Borçlar ın ayarlanması da kamu
n, toplumsal ve ekonomik yayararına girmektedir. Yasanı
rarlara yönelik olmas ı nedeniyle, 1 Numaralı Protokol'ün 1.
maddesine göre bir hak ihlali bulunmamaktad ır. Borç ayarlana
masırun, ba şvurucunun, önemli parasal zararlara u ğraması
kem
ılarak
şması
n
a
kat
neden olduğu açıktır. Ancak garanti anla
na
olmak, ba şvurucuyu kendi eylemi ile parasal yitik riski altı
ıYarg
ştir.
sokmuş tur. Bölge Mahkemesi ba şvurucuyu dinlemi
lama sürecinde ba şvurucunun savunma olanaklar ının keyfi bir
r.
biçimde k ısıtlandığı konusunda hiçbir kanıt bulunmamaktadı
Yargılama yöntemleri bir bütün olarak ba şvurucunun bu dar.
vayı üst yargı birimlerine kadar ta şımasma olanak sa ğlamıştı
Baş vurucu, 1993 yasas ının kendisine güvenli bir öncelik tan ımadığmdan yakınmaktadır Ancak borç ayarlamalar ını öngören
ndaki yasal uyarlamalar ba şvurucuyu etkilemedi ği
lı
1993 yı
gibi, yak ınılan uygulama ölçüsüz ve orant ısız kabul edilemez.
Sonuçta Mahkeme olayda ihlal olmad ığına karar vermiştir.199
(Back/ Finlandiya, 2004)
Borçlulara, konkordato benzeri belli alacaklara öncelik
rlanıp uygulamaya konulmas ı,
tanıyan bir ödeme plan ının hazı
Mahkeme'ce kamu yararma yönelik bir i şlem olarak de ğerlendiilmiş tir. Görülüyor ki bu kararla kefilli ğ e yönelenler
evrensel ölçütlerde uyar ılmakta, borçlanma belgesini imzalaı da bilerek
makla, kefilli ğin ulusal yasalardaki tüm sonuçlar ın
vurgulanmaktadı
r
.
beniınsemiş sayıldıkları
Yukarıdaki Back/Finlandiya karar ının gerekçeleri, Çek
Cumhuriyeti'nden gelen bir ba şvuru nedeniyle daha da pekişmiştir. 1996 y ılında iki başvurucu şirket, gümrük vergileri
Dinç, Defne, çevirisi.
305

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

KI ŞILER
ARASINDAK İ
TiCARI VE
EKONOMIK
iLİŞKİ LER

için bir teminat mektubu haz ırlamışlardır. Şirketlerin her biri,
bir ithalat firması aracılığıyla belirli bir miktara kadar olan
bazı bedelleri ödemek için gümrük yetkililerine taahhütte bulunmuşlardır. Gümrük yetkilileri, sürenin bitiminde ithalatç ı
firmalardan ayrı ayrı gümrük borçlarmıri tamamını
n ödenmesiııi istemişlerdir. Sonuç olarak baş vurucu firmalar, teminat
mektubuyla önceden güvence verdikleri toplam miktarm üst
sı
nırını aş an bir bedeli ödemek zorunda kahTu şlardır. Sz konusu güvenceler dikkate alındığında, teminat mektupları yalnızca
üst sınır boyutundaki bir mebla ğa kadar sağlanan güvenceyi
içermektedir. Ba şvurucu ş irketler, fazla ödemeleri nedeniyle
dava açmışlardır. İdare Mahkemesi, Gümrük Yasas ına göre,
teminat mektubunun, yalnızca tek bir borcu değil, üst sı
nıra
kadar olan tüm borçları güvence altı
na aldığım benimsemiştir.
Bu yoruma göre, her bir gümrük borçlusunun, güvencenin
geçerlilik süresi boyunca ortaya ç ıkabilecek yeni borçları da
kapsadığı görüşü ağırlık kazanmıştır.

Olayı 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine göre de ğerlendiren Mahkeme, "Önceden kazan ılmış mali kaynakları
kullanırken, borçlularm, borçland ıkları miktarm pek ço ğunu
ödeme yükümlülüğü, mal ve müik dokunulmazlığına saygı
hakkma müdahale niteliğindedir. Davayla ilgilenen mahkemeler, yasal kuralları açı
kça yanlış yada keyfi sonuçlara ula şmak
için uygulamamışlardır. Uygulanabilir yasa, sözkonusu müdahalenin keyfi yada umulmad ık olduğu sonucunu çı
karacak
ve hukuka uygunluk gere ğiyle uyumsuz oldu ğu yönünde
yorum yapılamayacak kadar yeterince aç ıktır. Kuşkusuz, geniş
garanti sistemi, ba şvurucu şirketlere önemli bir yük getirmi ştir.
Bununla birlikte, baş vurucu şirketler, profesyonel çalışmaları
sırasmda bu taahhütlerin altına gönüllüce girmiş ler ve ilgili
yetkililere karşı açtıkları davada yeterli olanaklardan da yararlanmışlardır. Ayrıca başvurucu şirketler, ne gibi bir a şırı
yüke katlandıklarmı kanıtlayamamışlardır. Gerçekten borçlu
şirketler iflas etmiş gibi görünmektedirler. Ba şvurucu şirketler, iflas etmemi şler ve çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Sonuç
olarak, Devletlerin takdir hakk ı
m kullanma yetkisi dikkate
alındığmda, bu davada müdahalenin orant ılı olması gereği
306

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

yerine getirilmiş tir. (0. B. Heller A. S. ve Çekoslovak Obchodni
Bankası A. S./Çek Cumhuriyeti, 2005)200
nda oldu ğu gibi, bu olayGörülüyor ki, Ati-IM, Back davas ı
genellik
kazanmış hukuksal
ve
koşulları
da da içeriği, amacı
kurumlar olan kefillik ve garantörlük konular ındaki olağan
tutumunu sürdürmektedir. Ulusal ölçekteki yarg ılamada,
adil yargılanma güvencelerinin çi ğnendiğine ili şkin somut
n gündeme getirilemediği ko şullarda, kefilin kensaptamaları
di özgür kararı ile üstlendiği yükümlülükleri yerine getirme
zorunluluğu, doğal kar şilanmaktadır.
Gerçek veya tüzel ki şlilerin iflas ına karar verildikten
n, bireysel olarak
sonra bir çok hukuk sisteminde, alacakl ıkları
açtıkları davalarm sürdürülme olanağı kalmamaktadır. İflas
kararı genellikle bütün davaları durdurmaktadır. Kredi verdiği
ş irketin iflas etmesi nedeniyle alacaklar ını tahsil edemeyen
baş vurucu alacak davası da açamayınca, bu uygulamanın
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesini ihlal etti ği görüşüyle
AİHM'ye ba şvurmuştur. Yak ınmacı ayrıca, iflas süreci nedei halde olumlu bir sonuca ula şamaması
niyle 16 yıl altı ay geçtiğ
nın çi ğnendiğini de
nedeniyle, uygun sürede yargılannıa hakkı
ileri sürmüş tür. Mahkeme her iki konuda da kabul edilmezlik
kararı vererek başvuruyu incelemenin gerekli bulunmad ığı
görüşünde olmu ş tur. (F. L./ttalya, 2001)201
Yugoslavya Federal Sosyalist Cumhuriyeti'nin da ğılmasından önce, yabancı para üzerinden mevduat toplayan
eski Sarayevo Privredna Filijala Banja Luka Bankas ı'nın bölünmeden sonra yükümlülüklerini yerine getirmemesi yerel
na neden olmuştur. Ba şvuru
mahkemelerde davalar aç ılması
n
n Banka'nı
na kar şı
nın kesin kararı
konusu olay ulusal yarg ı
kararlaştırılan tazminatı ödememesiyle ilgilidir. Devlet, kesinnı uygulamamakta direnmektedir. A İHM
leşmiş bir yargı kararı
tartış ma konusu olayı, mahkemeye ula şma hakkı (Madde 6/1)
ve mülkiyetin korunmas ı (1 Numaralı Protokol'ünl. maddesi)
bağlanıında değerlendirmiştir:
200 Tortop, Nilgün, çevirisi.
201
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KiŞftER
"Hükümet, ba ş vurucunun Banka'daki "eski" yabanc ı para
ARASINDAKİ
hesabının serbest b ırakılmasıyla ilgili olan. kesin kararı n verildiği
TICARI VE
davanı n istisnai/olağanüstü bir nitelik ta şıdığını ileri sürmü ştür.
EKONOMIK
Hükümet, ayn ı zamanlarda açı lan diğer "eski" hesaplara ilişkin daiLİŞ Kİ LER

valarda verilen kararları n gerektirdiği geri ödemeler yapılmaksızın,
bu hükmün yerine getirilmesinin kabul edilemez buldu ğunu; "eski"
yabancı para hesaplarını n büyüklüğiinden dolayı, böylesi bir eylemin
yerine getirilmesinin açı kça olanaks ız olduğunu belirtmiştir.
Mahkeme, ba ş vurucunun durumunun, hesaplarını kurtarmak
için herhangi bir yargı kararı elde edememiş olan "eski" yabancı
para hesabı sahiplerinden önemli bir farklılığı olduğu düşüncesine
katılmamış tır. Başvurucu, Devlet tarafindan maruz b ırakıldığın ı
ileri sürdüğü mali s ıkıntılardan dolayı dava açmaktan engellenmi ş
değildir.
Mahkeme, ulusal mahkemelerin ba şvurucuya bir tazminat -üstelik bileş ik faiziyle birlikte- ödenmesine karar vermi ş olmalarının,
Hükümet tarafindan önerilen ekonomik düzenin çökmesi sonucunda,
Devlet üzerinde önemli bir yük olu şturduğu inancında değildir. Ayıca, "eski" yabancı para hesaplar
r
ının kurtarılmasına ilişkin mahkeme
karar
ı, hukuk kuralı na göre daha istisnai bir kanı ttır. Önceki İnsan
Hakları Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi bünyesindeki İnsan
Haklar
ı Komisyonu ve Bosna-Hersek Anayasa Mahkemesi tarafindan
ş u olgu güçlendirilmiş tir: Söz konusu kurumlar, binden fazla "eski"
hesap davasını karara bağlamış lar ve yalnızca beş davada, hesapların
kurtar
ılması na yönelik nihai ve uygulanabilir mahkeme kararı oluşturulmuş tur. Mahkeme, bu nedenle ba şvurucunun mahkemeye ula şma
hakkını n özünün etkisizle ştirildiğ ine ve sonuçta Sözle şme 'nin 611.
maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.
Mahkeme, yarar
ına olan kesinleşmiş karar
ın yerine getirilmemesinin, başvurucunun malvarlığı dokunulmazlığı na saygı gösterilmesi
hakkı na bir müdahale olduğunu anımsatmış ve bu nedenle 1 Numaral ı
Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildi ğini kararlaştırmıştır.
Mahkeme ayr
ıca, ba şvurucunun maddi zarar
ı için 163.460 €,
manevi zararı için de 4.000€ tazminat ödenmesine karar vermi ştir."
(Jelıcıe/ Bosna Hersek)202
202
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Mahkeme, daha önce de çe şitli ba şvurular nedeniyle
vurguladığı gibi, e ğer yargı kararlarının yerine getirilmesi
bir sözleş meci devletin ulusal yasal yap ılanmasıyla özellikle
korunmuyorsa, Sözle ş me'nin 6/1. maddesinde somutla ştırilan
yargı yerine eriş me hakkırun aldatıcı olabileceğini anımsatmışndan verilen
tır. Bu nedenle, herhangi bir yerel mahkeme tarafı
kararm yerine getirilmesi, 6. maddenin amaçlar ı içinde yer alan
"yargılama"nın ayrılmaz bir parçası olarak mutlaka dikkate
alınmalıdır. Ba ş vuru konusu olayda ise, ulusal yargı kararı
yerine getirilmemiştir.
Devletlerin parçalanmalar ı sonucunda hangi bankanm
ndan önemkarlar açısı
nı ödediği konusu, ulusal ç ı
kimin parası
turabilmektedir.
Ancak
yerel
mahkemelerin
li sorunlar oluş
ırımcılar yönünkesinleşmiş kararlarıyla haklı bulunan yat
den böyle bir sorundan söz edilemez. Avrupa İnsan Hakları
ı sonunda 3.750 ba şvurucu
Mahkemesi'nin önünde 2006 y ıl
,
benzer
konuda
yaklaşık 85 davanın sürmekna sunulmuş
adı
te olduğu bildirilmektedir. Avrupa Konseyi Parlamenterler
ı Çözüm Kararı'yla Slovenya topMeclisi de, 1410 (2004) say ıl
nda yap ılan
raklarında bulunmayan Lubliyana Bankas ı büroları
n geri ödenmesini
yabancı para değişimine ili şkin hesapları
öngörmüştür.203
G. Dinsel Kurumların, Vakıfların Malvarlıkları
Dinsel kurumlar, ilk ça ğlardan beri, teokratik devletin doğası gereği malvarliğı birildmlerinin oda ğmda yer almışlardır.
n din
Din ve devlet iş lerinin birbirlerinden ayr ılmasma kar şı
zenginlikleri,
kamu
gelen
malvarlığı
kuruluşlarının geçmişten
hizmetlerinin yürütülmesinde kar şılaşılan önemli parasal güçlükler nedeniyle, devletleri, bu kaynaklardan yararlanmaya
yönlendirmiştir. Aİ HM'ye bu konuyla ilgili en geni ş kapsamlı
baş vuru, Yunanistandan gelmi ş tir. Dokuzuncu yüzy ıl ile on
nda kurulmuş bulunan ba şvurucu sekiz
üçüncü yüzyıllar arası
ndan önce
nda kurulması
manastır, Yunan Devleti'nin 1829 y ılı
203
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DINSEL yapılan bağış lar sonucunda büyük malvarlığı birikimlerinin
KURUMLARIN sahibi olmuşlardı . Kiliselerin taşmmaziarmı
n önemli bir bölüVAKIFLARIN
mü Yunan Devleti'nin kurulu ş vıllarmda kamula ştırılmış, bazı
MALVARLIKL4RI
.
.

kiliselerin taşmmazları da, ıstemlı bı r biçimde kuçultulerek,
Devlet'e veya topraks ız kişilere verilmişti.

AİHM'nin kararmda anlatıldığına göre, "Manastırlar ve
dinsel kurulu şlar, Bizans ve Osmanlı döneminde önemli sosyal, kültürel ve eğitsel iş levler gören hemen hemen tek kurulu şlardır. Devlet
hiçbir zaman manastırları n mülk sahibi olmas ına karşı çıkmamış,
çeşitli tarihlerde yayınladığı kararnamelerle manast ırların mülk
sahipliğini kabul etmiş tir. Manastırlar, yüzyı llarca biriken mallarından ayrı olarak çeşitli şekillerde kazandıkları arazi parçaların ın
ve binaların da sahibi olmu5lardır."204

Kiliselerin asıl sorunları, Yunan yönetiminin gerçekleştirdiği düzenleyici işlemlerle başlamıştı r. Manastirlarin taşmınaz
varlikları 4684/1930 sayılı kararnameyle, 'paraya çevrilebilen mallar' ve 'paraya çevrileme yen mallar' olarak iki bölüme ayrılmıştır.
Paraya dönü ştürülemeyen malları
n neler oldukları, özellikle bir
manastırm gereksinimleri, üyelerinin say ısı, tarihsel değerleri
gözetilerek Eğ
itim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından çıkarılan
bir kararnameyle düzenlenmi ş tir. Bu mallarm yönetimi, 5 Mart
1932 günlü kararnameyle Kutsal Manast ırlar'a bırakılmıştır.
Paraya çevrilebilir mallarm yönetimi ise, Kilise Mallarm ı İdare
Müdürlüğü'ne (ODEP) devredilmi ştir.
1700/1987 tarihli yasanın 1. maddesinin birinci fıkrasına göre, yasanm yürürlüğ e girmesinden ba şlayarak, Kutsal
Manastırlar'm her türlü taş mmaz malinm yönetimi ve kullanıı, alim satımı, Kilise Malları
m
nı İ dare Müdürlüğü'ne (ODEP)
geçmiş tir. Bu müdürlük, manastırların 'paraya çevrilebilir'
olan veya 'paraya çevrilemez' olan taşmmazlarıyla ilgili her
türlü davada, davacı veya dayalı kimliğini alabilir. Yine bu
yasanı
n 1. maddesinin üçüncü fıkrasma göre, manastırlarm
taşmır veya taş mmaz mallarmın ODEP tarafı
ndan satılması,
kiralanması, bağışlanması ile ilgili işlemlerin nası
l yapılacağı
204
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Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, ve Tarım
Bakanhğı'nm önerisiyle, Başkanlık kararnamesiyle düzenlenir.
Manastırlar'a ait kent içindeki ta şmmazlarla ilgili satış ve diğer
n oluru aranır, aksi durumda bu konudaki
işlemlerde manastırı
sözleşmeler geçersiz sayılır. Yasanın ikinci maddesinin ikinci
fıkrasma göre, yürürlü ğe girmesinden itibaren alt ı ay içinde
ODEP, Kutsal Manastı rlar temsilcileri ile ilgili Bakanl ıklar
nnda imzalanacak sözle şmeye göre, manastırlarm taşı
arası
maz malları
nın mülkiyetini devlete intikal ettirebiir. Yasa'n ın
3(1) (A. bendine göre öngörülen altı aylık süre içinde hiçbir
işlem yapılmamış ise, manastırlarm elinde bulunan ta şınmazn mülkiyet hakkı
ırı
ılan taşınmazlar üzerinde manast
lar, an
bulunduğu bir tapu senediyle veya bir mevzuat hükmüyle
veya kesinleşmiş bir yargı kararıyla kanıtlanmadıkça, Yunan
Devleti'nin mülkü sayılır.
6 Mayıs 1987 günlü Resmi Gazete'de yayınlanan 1700/1987
sayılı yasa, üyelerinin büyük bir bölümü artık Devlet tarafmdan
atanan ODEP'ir sorumluluğundaki manastır mallarının idare
nve tasarrufuna iliş kin kuralları değiştirmiştir. Bu yasa, yayı
rlarm
usulüne
göre
ay
içinde
manastı
lanmasından itibaren altı
tescil edilmiş tapu senediyle veya bir mevzuat hükmüyle veya
nı kanıtlakesinleşmiş bir mahkeme kararıyla mülkiyet haklar ı
n sahip oldukları bütün malvarlıklarmın
madıkça, manastırları
Devlet'e geçmesini öngörmektedir. Böylece ko şullar, kiliseler
açısmdan daha da a ğırlaştırilmıştır.
11 Mayıs 1988'de Yüksek Ruhani Meclis'in Daimi Komintılı bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmaya
tesi, Devletle ayrı
u 149
nda bulunduğ
n da araları
göre başvurucu üç manastırı
manast
ır, tarımsal ve ormanlık arazilerini Devlet'e devretmi şler, 47 manastır ise anlaş madan etkilenecek arazileri olmadığı
ılmamıştır. Parlamento bu anla şgerekçesiyle anlaşmaya kat
mayı 1811/1988 tarihli yasayla onaylamıştır. Yasaya göre anlaşmaya taraf olmayan manastırlar da, daha sonra anla şmaya
ndan onayn Parlamento tarafı
kat
ılabileceklerdir. Anla şmanı
,
hak
ve
yetkileri
Yunan
rılmış
ndan sonra ODEP kaldı
lanması
lan
Kilisesi' ne geçmiştir. Anlaşmayı onaylayan yasaya karşı açı
ştir.
davalar
ulusal
mahkemelerce
reddediinii
bazı
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DİNSEL
Başvurucu manastırlar, Aİ HK'ya 16 Temmuz 1987 ve 15
KURUMLARIN May ıs 1988 tarihlerinde yaptıkları başvurularda, Sözleşme'nin
VAKIFLARIN 6,9,11, 13 ve 14. maddeleri ile 1 Numaralı Protokol'ün 1. madMAIVARLIKL4RI . .
desmın ihlal edıldıgmı ileri surmuşlerdır. AIHM, 1 Numaralı
Protokol'ün 1. maddesini içeren yakmmaları, manastırların
ulusal hukuktaki konumlarma göre iki temelde de ğerlendirmiştir:
"Anlaşmaya taraf olmayan başvurucu manastırlar bakımından
inceleme: 170011987 tarihli yasa bütünsel olarak 'kamu yararı ' meşru
amacına yönelik olduğundan; mülkiyetin bar
ışçıl kullanımına yapılan
bir müdahalenin, toplumun genel yarar ının gerekleri ile bireyin temel
haklarının korunmasını n gerekleri arası nda adil bir denge kurmas ını
gerektirmektedir. Bu dengenin gerçekle ştirilme kaygısı, birinci maddenn bütününde ve dolay ısıyla birincifikranın birinci cümlesi ışığında
yorumlanması gereken ikinci cümlesinde de yer alm ıştır. Özellikle bir
kimseyi mülkiyetinden yoksun b ırakan müdahalenin gerçekle ştirmek
istediği amaç ile, kullan ılan araç aras ında orantılılık ilişkisinin bulunması gerekir. Söz konusu yasadaki tazminatla ilgili kurallar, itiraz
konusu önlemlerin adil denge ko şuluna saygı gösterip göstermediğini
ve böylece ba şvuruculara orantısı z bir edim yükleyip yüklemediğini
değerlendirmek bakımı ndan önemli bir göstergedir. Bu bağlamda
değeriyle orantılı bir biçimde ödeme yap ılmaksızın mülkiyetin elden
alınması olağan koş ullarda orantısız bir müdahale olu şturacaktır
Hiç tazminat ödemeksizin malvarlığı ndan yoksun bırakma, ancak
çok özel koşullarda haklı görülebilir. Bununla birlikte 1 Numaral ı
Protokol'ün 1. maddesi her durumda tam bir tazminat ın ödenmesini
güvence altı na almamıştır. 'Kamu yararı 'nın meşru amaçları piyasa
değerinin altı nda bir ödeme yapılmasını da gerektirebileceğinden,
olayda, 170011987 tarihli yasa tazminatla ilgili bir hükme yer vermediği ve taşınmazları ndan yoksun bırakılan başvurucu manastırlara
esaslı bir külfet yüklediği için 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine
göre yararlar aras ında kurulması gereken dengeyi korumad ığından,
11 Mayıs 1988 tarihli anlaşmayı imzalama yan başvurucu beş manastırın mülkiyet haklar
ının ihlal edildiğine,
Anlaşmaya taraf olan ba şvurucu manastırlar bakımından inceleme: Mahkeme'nin önündeki kan ıtlara göre Parlamento tarafindan
onaylanan ve bütünüyle geçerli hale gelen 11 May ıs 1988 tarihli
312

Avrupa İ nsan Haklar ı Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

anlaş maya taraf olan üç manastırı n zorlama altı nda hareket ettiği
görülemediğinden, mülkiyet hakları na müdahale bulunmad ığı için
bu manastırlar bak ımından mülkiyet hakkını n ihlal edilmediine,"

.
karar verilmiş tir.205(Kutsal Manastırlar/ Yunanistan, 1994)
Yukarıda da içeriğinin bir bölümü yinelenen Mahkeme'nin
yerleşmiş içtihadma göre, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ikinci fıkrası, maddenin birinci cümlesinde belirtilen ilke
ışığmda ele alınmalıdır. Sonuçta, kamu adma gerçekle ştirilen
bir el atma, toplumun genel ç ıkarlarının gerekleri ile bireyin
nda "adil bir denge"
nın korunması gerekliliği arası
temel hakları
oluşturmalidır. Bu dengeyi olu şturmanın önemi ikinci f ıkra da
nın genelinde yansıtıliçinde olmak üzere, 1. maddenin yap ısı
maktadır. Kullanılan yöntem ve ulaş ilmak istenen amaç aranda uygun bir orant ılılık ilişkisi olmalıdır. Toplumun genel
sı
ın korunması
çıkarlarmın gerektirdikleri ile, ki şinin hakların
ndaki dengenin korunamad ığı koşullarda, Sözle şme'nin
arası
ihlal edildiğine karar verilebilmektedir.206

AİHM öncelikle, ba şvurucularm geçerli kabul edilen tapu
veya devlete karşı alınmış bir mahkeme kararıyla mülkiyetlerini kanitlayamamalar ı durumunda, ta şınmazlarm devlete ait
olduğu yönünde yasalar eliyle karine yarat ılmasmı, kanıtlama
yükümlülüğünün yer değiş tirmesi olarak yoru ınlamaktadır.
Böylece ba şvurucularm, Yunan hukukunda temeli olan kazanndaki uyu şmazliklar
dinci zamanaşımı veya özel kişiler arası
mahkeme
kararlarma
dayanarak
malvarhklaüzerine verilmiş
rmı kanıtlamaları olanaksız kılınmaktadır. Hükümet, söz konusu taşınmazlarm ço ğunun devlete ait oldu ğunu, ba şvurucularm
yalnı zca zilyet konumunda bulundu ğ unu savunmaktad ır.
n, başvurucularm, eski tapular ı ellerinde bulunmasa
Buna karşı
bile, Yunan hukukunda geçerli olan kazand ırıcı zamanaşımıı doldurmadıklarını düşündürecek bir neden,
nın koşulların
na kadar hiç
bulunmamaktadır. Bu yargıya varılırken, 1856 y ılı
nkadastro yap ılmamış olması yüzünden ba şvurucularm, ta şı
Doğru, Osman, !HAM Kararlar Rehberi, s. 496-505 arasındaki çevirinin
bütününden özetlenmi ştir.
206 Duterbe, 499.
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D İ NSEL mazlarmı adlarma yazdı rma olanağma sahip olmamalar ı da
KURUMLARIN dikkate almnııştır. Ayrıca yakı
nılan yasa, Mahkeme'nin gözünVAKIFLARIN
MALVARIJKL4RI

de, va]ruzca kanı t açısmdan değil, nesnel hukuk yönünden de
..
.
.r du getırmekte
bir
olup, başvurucularm mulkıyetının
devlete geçirilmesini öngördü ğü için, başvurucular bu yasa
öncesinde malik kabul edilmektedir. Di ğer bir deyişle AİHM
mülkiyet hakkı
nın iç hukukta tart ışmah olması nedeniyle 'malvarlıksal değer' veya benzeri bir formülden yararlanma yolunu
seçmemiştir. Başvurucularm mülkiyet hakk ının varliğını açıkça
kabul etmiştir.207 Böylece Mahkeme, geleneksel sorgulamas ı
sonucunda, bir çok olayda oldu ğu gibi, bu ba şvuruda da, çözümünü ulusal hukuka dayand ırmıştır.

Türkiye'de de Osmanlı imparatorluğ
u döneminde kurulan, Lozan anla şması ile nitelikleri ve çali şma yöntemleri
belirlenen vakıflarm tüzelkişilikleri ve adlarıyla ilgili uyuşmazliklarm, bir yerde onlarm malvarl ıklarmın da sonlandırılması
anlamına geldiği ileri sürülmüş ve tür konular da, A İHM'nin
çözümüne sunulmu ştur.
Baş vurucu Fener Rum Erkek Lisesi Vakf ı, Osmanlı İmparatorluğ
u zamanında kurulmuş tur. Türkiye Cumhuriyeti
kurulduktan sonra ta şı
nmaz mal varl ıklarıııın tapu siciline yazılması yükümlülüğ
ü getirilmiştir. Vakfm kuruluş belgesi, dinsel azı
nlıklara kamu hizmeti sa ğlamayı amaçlayan tüzelki şileri
koruma altında bulunduran 1923 tarihli Lozan Anla şması'nın
öngördüğü koşullara uygun bulunmaktadır. 13 Haziran 1935
günü yürürlü ğe giren 2672 sayılı yasa doğrultusunda vakıf
temsilcileri, yeni yasanın öngördüğ
ü koşullarda vakfm mal varlıklarmın, gelir ve giderlerinin, bunlarm àktarnn i şlemlerinin
yerine getirildiğini açıklayan bir bildiimi ilgili kamu birinılerine vermişlerdi. Ba şvurucu vakıf, 1952 yiimda Istanbul'daki
bir binanın bir kısmın
ı bağış olarak kabul etmiş , 1958 yılmda
bir başka binayı da satı
n almıştır. 1992 yılmda Hazine, başvurucu vakfm bu ta ş mmazlar üzerinde malik olarak göründü ğ
ü
tapu kaydının iptali ile tapu sicilinin düzeltilmesi istemini
içeren bir dava açmıştır. İ stanbul Asliye Hukuk Mahkemesi,
207
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7 Mart 1996 günlü karar ı ile, davayı kabul etmiştir. Anılan
kararda, Yarg ıtay'm 8 May ıs 1974 günlü karar ını temel alan
bilirkişi raporuna dayan ılarak, üyeleri Lozan Antla şması'nda
tanımlanan dinsel az ınlıklardan olu şan ve kurulu ş senetlenmaz mal edinme yetkileri bulunmayan vak ıflarm,
rinde taşı
sonradan ta şınmaz mal edinemeyecekleri ve ba ğış kabul
edemeyecekleri karara ba ğlanmıştı r. Bu gerekçeye göre sözü
nmaz malvarlıkları, kuruluş senetlerinde
edilen vak ıflarm ta şı
gösterilen mallarla s ınırlandırılnıış bulunmaktadır. 1936 yılında
yapılan bildirimle malvarl ıkları dondurulan vak ıflarm, yeni
taşınmazlar edinmeleri önlenmi ş olmaktadır. İstanbul Asliye
Hukuk Mahkemesi'nin karar ı, 9 Aralık 1996'da Yargıtay'ca da
onannuştır. Ba şvurucu vak ıf, Ekim 2000' de Vak ıflar Genel Müdürlüğüne ba şvurmuş ve kuruluş senedini de ğiştirmesini ve
nmaz mal edinmesine izin verilmesini istemi ştir. Yargıtay'm
taşı
ndaki içtihadma göre, 1936 anla şması, ba şvurucunun
1974 yılı
onaylanan kurulu ş belgelerinde dernek olarak gösterilen tüzel
kişilik tanımıyla eşdeğer bulunduğu gerekçesiyle bu giri şimde
de başarı sağlayamamıştır. Böylece vaki senedini de ğiştirme
istemi de reddedilmiştir.
na yap ılan tescilinin
Başvurucu vak ıf, taşınmazın kendi adı
iptal edilmesi nedeniyle yakmmalarm ı A İHM'ye ta şımıştır.
Baş vurucuya göre, ulusal mahkemeler tarafmdan yorumlandığı biçimiyle Türk hukuku, Lozan Antla şması'ndaki dinsel
nmaz mal edinme
azmlıldar tarafından kurulmuş vakıflarm ta şı
Protokol' ün 1.
için,
1
Numaralı
nı ortadan kald ırdığı
olanakları
nı ve diğer vakıflarla kar şılaştımaddesindeki mülkiyet hakk ı
ı
rıldığmda Sözleş me'nin 14. maddesindeki ayr ımcılık yasağın
ihlal etmektedir.
Mahkeme'nin de ğ erlendirmelerifle göre, 1936 y ılında
ı ve ta şınmaz
başvurucu vakfm temsilcileri vakfm amaçlar ın
r. 1952 ve
ışlardı
gösteren
bir
belgeyi
onaylam
nı
mal varlıkları
nda başvurucu kuruluş, devlet tarafmdan sa ğlanan
1958 yılları
izinlere dayanarak, birisi Beyo ğlu' nda, diğeri Kadıköy' de iki binanın birlikte ortakl ığını elde etmiş tir. 1992 yılında, Yargıtay'ın
1974 y ılı ndaki içtihadında olu şan de ğişikliğ e dayanarak,
ndan aç ılan dava sonucunda, Osmanh
Maliye Hazinesi taraf ı
35
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lan vakfm malvarliğma, paydaş olaD İ NSEL İmparatorluğu'ndan aktarı
KURUMLARIN rak yeni tescil edilen iki ta şmmazın tapu sicilinden çıkarılarak,
VAKIFLARIN önceki maliklerinin adma tapuya tesciline karar vermi ştir.
MALVAR [1 KLARI

Başvurucu vakfm söz konusu ta şmmazları edinmesirden
na
38 ve 44 yı l sonra tapudan silinmeleri, malvarl ığı hakkı
nda
bir müdahale oluşturmaktadır. 2762 sayılı yasa, 1936 yılı
n taşınmaz mal
nda vakıfları
verilen bildirimde yer alanlar d ışı
edinmelerini yasaklayan bir kural içermemektedir. Ba şvurucu
vakfın kazanınılarını valiliğin verdiği belgeye dayanarak tandan geçerli yöntempuya tescil ettirmesi, ulusal hukuk aç ısı
lerle taşınmazları hukuka uygun olarak kazandığını ortaya
koymaktadır. Sonuçta, ulusal mahkemenin, 16 ve 22 y ıl önce
nmaz tescilinin
kabul edilmiş bir içtihadı uygulayarak taşı
iptaline karar vermesi, ba şvurucu vakıf açısmdan önceden
görülemeyen bir müdahale oluşturmuş tur. Başvurucu vakıf,
38 ve 44 yıl hukuken edinilmiş hak sahibi olarak ta şmmazlardan yararlandığı ve vergisini ödediği halde, malvarlığından
yararlanma hakkma müdahale edilmesi hukukun üstünlü ğü
ilkesiyle bağdaşmaz bulunmuş tur. Yakmma konusu olayda
1 Numarali Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildiğine karar
ndan vakıflar
verilmiştir. Mahkeme, malvarlığı hakları açısı
ise,
incelemeye
savları
l
dığı
na
ilişkin
yapı
arasmda ayrımcılık
gerek görmemiştir.208 (Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı/Türkiye,
2007)
Olayda, vakfm malvarliğı içindeki taşınmazlara devletçe
f
el konulması gibi bir olay söz konusu de ğildir. Sorun, vakı
tüzelkişiliğine getirildiği ileri sürülen ta şınmaz malvarlığı
nın kısıtlanıp dondurulmasmdan kaynaklanedinme hakkı
r. ilginçtir ki, Yargıtay'm 2762 sayılı yasayı, kapsam
maktadı
içindeki vakıflarm yeni ta şmmazlar edinemeyecekleri biçiminn, AİHM tam karşı görüşte olmuştur.
de yorumlaması
na karşı
nda, 1950'li yıllarBaşvuruyu de ğerlendiren AİHM'nin kararı
na kaydedilirken hiçbir kamu otoritesinin
f adı
da tapular vakı
kmadığı ve kayıt işlemlerinin dönemin Türk yabuna karşı çı
na uygun biçimde gerçekle ştiği üzerinde durulmuştur.
saları
208
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nda
Aİ HM'nin Yunan kiiseleriyle ilgili yukar ıdaki karar ı
nedeniyle
verilen
ı
uyuşmazlıklar
ve genel olarak malvarl ığı
kararlarmda aç ıkça vurgulandığı gibi, devletler, ulusal hukuka
göre edinilmiş hakları, daha sonra kendilerine göre hakl ılığını
benimsedikleri gerekçelerle yok sayamamaktad ırlar. Bu tür başvurular, Mahkeme'nin çok fazla ayrmt ılara inmeye bile gerek
görmeden kolaylikla çözüme götürdü ğü dosyalar' olmaktad ır.
Müslüman olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatanda şlarının ve
dini azınlık vakıflarının gerek Türkiye mahkemeleri önünde,
gerekse A İHM'de aç ılmış daha baş ka davaları olduğu bilinmektedir. İlk karar olmas ı bakımından önem ta şıyan başvuru,
diğer davalar için de örnek olu ş turmaktadır.
Aİ HM, siyasal partilerin malvarl ıklarının da, kamu yararmın gereği olarak devletlerce denetlenebilece ği, yerine göre
güvenilmez i şlemlerle el de ğiştiren paraları elinde bulunduranlara tüketim smırlamaları getirilebileceği görüşündedir. Do ğu
Almanya'nın Batı ile birle şmesinden çok kısa bir süre önce, 1990
nda kurulan Islamische Religionsgemeinsclının şubat ayı
yı
ndaki derne ğe dört ay sonra Demokratik Sosyalizm
hafte ad ı
u Alman markı bağışlaması, ku şkulu
Partisi'nin 75 milyon Do ğ
bir iş lem olarak nitelenmi ş , derneğ e kullanım smırlamaları
getirilmiştir. AİHM bu uyu şmazliğı a şağıda özetlenen gerekçelerle de ğerlendirmiştir:
Baş vurucu, Demokratik Alman Cumhuriyeti (GDR) de,
nda İslam dini inançlar ı temelinde kurulan
1990 yılı şubat ayı
bir demektir. Demokratik Sosyalizm Partisi (DSP), bu derne ğe
u Alman mark ı)
nda 75 milyon GDR (Do ğ
n haziran ay ı
ayn
ı yılı
bağış ta bulunmuş tur. Her iki Almanya'nın birleşmesinden
sonra gereksiz harcamalar ı araştırmak amac ıyla yetkilendinilen
bağımsız komisyon, incelemeleri s ırasmda saptad ığı bağışm
rı
31 Mayıs 1990 günü yenilenen Siyasal Partiler Yasas ı'na ayk ı
z
bir
güven
unu görmüş ve paranm yönetiminin ba ğımsı
olduğ
kurumuna (yediemin) b ırakılmasma karar vermi ş tir. 1992 yın
linda, Özel Görevli Federal Yönetim Birimi, iki Almanya'n ı
birleşmesinden sonra, ba ş vurucunun giderlerini, ba ğımsız
ıdan çekebilece ğini
yöneticinin izni ile bankadaki hesaplar n
317

DINSEL
KURUMLARIN

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

D İ NSEL kararlaştırmıştı r. Paranm tamam
ını
KURUMLARIN isteyen Dernek bu karara kar

koşulsuz olarak almak
şı yargı yoluna başvurmuştur.
VAKIFLARIN
Berlin İdare Mahkemesi, yasal dayanağı bttlunmadığı gerekçeMAUKLA
siyle başvurucuyu haklı bulmuş ve bağışlanan paranın güven
kurumuna bırakılmasma ilişkin işlemi ipal etmiştir. Federal
Yönetim Biimi'in temyizi üzerine Yüksek (Federal) İdare Mahkemesi ise, iptal kararmı geçersiz kılrnıştır. Başvurucu derneğin
Anayasa Mahkemesi'ne yönelik şikayeti de reddedilmiştir.
AİHM, ulusal organlarm, siyasal partilerin malvarlıklarını
kamu yararı doğrultusunda kullanmalarmı sağlamak amacıyla,
yetkilerini doğru ve yerinde kulland ıklarma karar vermiştir.
Mahkeme'ye göre siyasal partilerin malvarhklarmm ölçüsüz ve
gereksiz harcanmaması için, devletin yasaya dayanan bir denetim yöntemi olu şturması, doğru bir yaklaşımdır. Başvurucu
derneğin, siyasal parti ile iliş kisi bulunmayan bir özel hukuk
tüzelkişisi olması da, dava sürecini de ğiştirmemektedir. Kamu
yararına ayrılmış bir paranın harcanma ko şullarma sınırlama
getirilmesinin, buna uyulmamas ı durumunda paranın bağımsız bir kurumun yönetimine verilmesinin, Ek Protokol'ün 1.
maddesine aykı
r ı olmadığı sonucuna varıldı.
Başvurucu dernek ayrıca, kendilerine verilen ba ğışm iki
Almanya'nın birleşmesinden önceki dönemin gereksinimlerine
ve ödemenin yapıldığı günlerdeki koş ullara göre değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürerek, malvarli ğına yönelik el atmanın,
Sözleş me'nin 9. maddesi ile ba ğdaşmadığmdan yakmmıştı.
Bağışlanan parayı özgürce kullanmalarma izin verilmemesi, dinsel iş levlerini yerine getirememeleri ve sonuçta inanç
özgürlüklerinin çi ğnenmesi anlamına geliyordu. Mahkeme,
müdahalenin ulusal bir yasaya dayanmas ı, kamu yararmı ve
güvenliğini gözetmesi, özellikle ba şkalarının hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlaması nedeniyle, bu konudaki istemleri
de kabul edilıiıez bulmu5tur.209 (Islamische Religionsgemeinschaft / Almanya, 2002)
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D İ PLOMAT İ K
DOKUNULMAZLIK

Devletlerin baş ka ülkelerdeki elçilik, konsolosluk gibi hizmet birimleri ile diplomatik koruma kapsam ındaki temsilcilerirıin konutları, özel koruma altmda bulunmaktad ır. Uluslararası güvenlik aç ısmdan çok sayıdaki anlaş ma ve sözleşmelere
dayandırılarak sürdürülen bu tür dokunulmazl ıklar, zaman
zaman parasal içerikli ki şisel uyu ş maliklarm çözümünde sorunlar yaratabilmektedir. Bulgaristan' ın Burgaz kentindeki
Türkiye Ba şkonsolosluk binas ı, her iki ülkenin de A İHM'de
yargılanmasma neden olmu ştur. Bulgar makamlar ı 1949 yılinda, Burgaz'da bulunan ba şvurucularm arsanm yar ısmı ve
aynı arsa üzerinde in şa edilmiş olan evi kamula ştırmışlardır.
Bu iş lemle ilgili bir kamula ştırma belgesi haz ırlanmıştır. Belediye Meclisi mallarm di ğer yarısını kiralama karar ı almıştır.
ının kamulaşBelirtilmeyen bir tarihte, arsan ın ve evin tamam
tırıldığmı kanı tlamak için kamulaştırma belgesinde de ğişiklikler yapilmıştır.
Bulgaristan ve Türkiye 14 Nisan 1988' de, Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti, diplomatik misyonlarının ve konsolosluk binalarmın satm alınmasma ili şkin
bir Protokol imzalam ışlardır. Söz konusu Protokol, ba şvurucularm miras bırakanlarina ait ta şınmazlarm satın almmasıyla ilgili işlemleri de kaps ıyordu. Protokol'de, yan bina ile
birlikte söz konusu ta ş mmazlarm, Türkiye'nin Burgaz Ba şkonsolosluğu tarafmdan kullanılacağı belirtilmişti. Ta şmı da Protokol' de yer alim ş ve anlaş ma imzalanır
mazlarm fiyat
inızalanmaz, ta ş mmazlarm Türkiye'nin eline geçmesi öngöndan
rülmüş tür. Protokol, Bulgaristan Bakanlar Kurulu taraf ı
30 Haziran 1988 tarihinde onaylan ımştır. Protokol'e dayanılanda ba şvurucularm ebeveynlerine ait olan arsa ve
rak 1989 y ılı
ndan Türkiye'ye
ev, Bulgaristan Bakanlar Kurulu Vekili taraf ı
mesi
Burgaz
Bölge
Mahkemesi
Hakimi
ış sözleş
satılnııştır. Sat
taraf mdan haz ırlanmış ve 15 Nisan 1988'de de sözle şme konusu taş mmazlar Türk yetkililerin eline geçmi ştir.
Başvurucular, 1992 y ılında, kamulaştırılan taşınrnazların
geri verilmesine ili şkin yasanın yürürlüğe girmesinin ardm319
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dan, ebeveynlerinin mirasçiları olarak Belediye'den, arsa ve'
ev üzerindeki mülkiyet haklarının tanınmasını istemişlerdir.
\E
Belediye, 19 Mayıs 1992 tarihli bir kararla, istemlerini kabul
MALVARLIGI
etmiş
ve devlete ait olan ta şınmazları kayıttan düşürmüştür.
HAKRI
Ancak bölge valisi, 17 Eylül 1992 tarihli kararla, bu konunun
Maliye Bakanliğı'nm yetki alanına girdiği gerekçesiyle sözleşmeyi onaylamamıştır.

Dİ PLOMATİ K
DOKUNULMAZLIK

Başvurucular ayrıca, Türkiye'ye kar şı Bulgaristan'la yapılan satış sözleşmesinin geçersiz olduğunun tespit edilmesini
amaçlayan bir dava açmak için Burgaz Bölge Mahkemesi'ne
başvurmuşlardır. Bölge Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin
olgusal tespitlerine yollamada bulunarak, ebeveynlerinden
miras yoluyla başvuruculara kalan taş mmazlarm bir bölümünün yasal yollardan kamulaştırılmadığı sonucuna varmıştır.
Kamulaştırılan kısnun ise, satış sözleşmesinin geçersiz olması
nedeniyle, Türkiye tarafmdan geçerli yollardan elde edilmediğ
i görüşüne varmıştır. Bölge Mahkemesi, ba şvurucuları
n
taşmmazlarm sahibi olduğ
unu ve davaları
nı
n haklı bulunduğ
unu karara bağlamıştır. Karar, 12 Şubat 1998'de verilmi ştir.
Taraflarca yasa yollarma başvurulmadığı için karar kesinleşmiştir.
İnfaz hakimi, 29 Haziran 1998 günü Türkiye'nin Burgaz
Başkonsolosluğu'na gitmiş tir. Düzenlenen tutanaktan, hakimin Başkonsolosluk Başkatibi tarafı
ndan karşilandığı anlaşılmaktadır. Baş katip, hakimi Türkiye'nin verilen karar ı yerine
getiı'emeyeceği konusunda bilgilendirmiştir. İnfaz hakimi
başvuruculara, Konsolosluk binalarm ın dokunulmazliğı nedeniyle icra yoluna gitme hakkının bulunmadığını belirtmiş
ve Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanh ğı'na başvurmalarmı
önermiştir.
Başvurucular, Aİ HS'nin 6/1. ve 1 Numaralı Protokol'ün
1. maddesininin çiğnendiğini ileri sürerek, Bulgaristan'dan,
ayrıca 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine ayk ırı olarak
taşmmazlarının kendilerine geri verilmemesi ve kiralarmın
ödenmemesi nedenleriyle de Türkiye'den şikayetçi olmuşlardı
r. Mahkeme, Aİ HS'nin 6. maddesine ve 1 Numaralı
320
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Protokol'ünl. maddesine dayand ırılan yakuımaları, her iki
devletin sorumlulukları açısından ayrı ayrı sorgulamıştır:

D İ PLOMAT İ K
DOKUNULMAZLIK
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"a. Sözleş me'nin 6/1. maddesine dayand ırılan yak ınmalar hakkında
Başvurucular, Türk Ba şkonsoloslu ğu tarafmdan işgal
edilen ta ş mmazlarm maliki olarak kabul edilmi ş ancak, Bulgar makamları binayı iş gal edenleri binadan zorla ç ıkaramadığmdan, ta şmmazlarını geri alamamışlardır. AİHM'ye göre
baş vurucularm güvence altma alman mahkemeye ba şvurma
haklarma getirilen bir sm ırlandırma söz konusudur.
Mahkeme öncelikle, s ınırlandırmanın me şru amaç güdüp
gütmediğini ara ştırmalıdır. Bu bağlamda A İHM, 23 Mayıs
1969 tarihli Viyana Sözle şmesi'rıin s dile getirdiği ilkeler ışığında Aİ HS'nin yorumlanması gerektiğini anımsatır. Viyana
Sözleş mesi'nin 313. c maddesinde, "taraflar arasındaki ilişkilere uygulanabilir her türlü uluslararas ı hukuk kuralı"rıı göz önünde bulundurmak gerekti ği yer almaktadır.
Mahkeme, Burgaz Bölge Mahkemesi karar ı gereğince
baş vuruculara iade edilmesi kararla ştırılan ta şınmazların
Bulgaristan' daki Türk Baş konsolosluğu tarafmdan kullanıldığına itiraz edilmediğini belirtmektedir. Dolay ısıyla ta şınmazlar, Konsolosluk ili şkilerine dair Viyana Sözle şmesi'nin 1-j
nca "konsolosluk binas ı"nı oluş turmaktadırlar.
maddesi uyarı
Oysa Mahkeme, ba ğımsız devletlerin icra dokunulmazliğının genel olarak tanınan bir uluslararası hukuk kavram ı
olduğunu hatırlatmaktadır. Bu ilke özellikle, kabul eden devlette bulunan konsolosluk ve diplomatik misyonlarm kullandığı taş mmazlara uygulanmaktad ır. Mahkeme, özellikle Viyana Sözle ş mesi'nin 31. maddesinin, Konsoloslu ğun sadece iş
amaçlı kullandığı konsolosluk binalarnun dokunulmazl ığını
güvence altma aldığım belirtmektedir. Bu madde ayr ıca, kanbul eden devlet görevlilerinin, misyon şefinin r ızasının alı
ması dış mda, bu binalara giri ş ini yasaklamakta ve kabul eden
devlete bu binaların talan edilip zarar verilmesini engellemek
321
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amacı yla uygun her türlü önlemi alma özel yükümlülü ğünü
zorunlu k ılmaktadır.
Aynı şekilde "yabancı Devletlerin icra ve yarg ı
dokunulmazlıkları "na yer veren Uluslararası Hukuk Enstitü-

sü'nün aldığı kararm 5. maddesi, yabanc ı bir Devlete ait malları
n, ne icra ne de ihtiyati haciz i şlemine tabi olamayaca ğını
ve ticari amaçlı olmayan Hükümet etkinliklerinin gerçekle ştirilmesine tahsis edildi ğini açıkça belirtmektedir. Konsolosluk iliş kilerini ele alan Viyana Sözle ş mesi'nin 31. maddesi,
misyon binaları
nda hiçbir şekilde arama yap ılamayacağını,
binalara el konulamayaca ğını, icra yada haciz i şlemine tabi
olmayacağı
nı belirtmektedir.
AİHM, egemen devletlerin yargı dokunulmazlığmın
kapsamının smırlandırılmasını amaçlayan Devletlerin Dokunulmazlığı
na dair Sözle ş me'nin, bu hükümlerin hiçbiri,
konsolosluk ve diplomatik misyonlarm görevlerinin ifas ına ilişkin ayrıcahk ve dokunulmazlıklara zarar vermedi ğini
tespit etmektedir. Öte yandan 23. maddesinde genel olarak,
sözleş meci devlet topraklar ında ne cebri icranın gerçekleştirilebileceği, ne de kesin bir şekilde yazılı olarak onay verdiği
durumlar d ışında, diğer sözleş meci devletin mallar ına el konulamayacağı koş ulu bulunmaktadır.
Son olarak, Mahkeme, devletlerin ve onlara ait mallar ı
n
yargı dokunulmazlığı
na Birleşmiş Milletler Sözle şmesi'nin
19. maddesinin, devlet kesin bir şekilde onay verdiği yada
malları
n özel olarak kullan
ılması yada Devletin bu mallar ı
ticari amaçli olmayan kamu hizmeti amac ını
n d ışı
nda kullanması durumları hariç, haciz, zapt ve icra karar ı gibi kararlardan sonra, bir devletin, di ğer devletin mahkemesi önündeki malvarliğı hakkı
nda hiçbir zorlayıcı tedbir alinamayaca ğı
hükmünü içermektedir.
Varılan bu sonuçla, sm ırlandırmarıın, devletlerarası iyi
iliş kilerin ve nezaketin korunmas ı amacıyla uluslararası hukuk normlarma riayet edilmesini sa ğlamakgibi me şru amaç
güttüğüne hükmedilmektedir.
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Mahkeme, kısı tlamanm izlenen amaçla orant ıh olup olmadığmı tespit etmelidir. Bu noktada Mahkeme, A İHS'nirı
ndığı
bütünleyici oldu ğu ve Devletlere dokunulmazl ığm tanı
hukuk
kukurallar da içinde olmak üzere di ğer uluslararası
ralları ile uyum sağlayacak şekilde yorumlanması gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu kısıtlama geneli itibariyle, bir Yüksek
Sözleşmeci tarafından alman, Devletlerin dokunulmazl ığı konusunda genel olarak tanınmış olan uluslararası hukuk kunı yansıtan tedbirler hakkında mahkemeye başvurma
ralları
hakkı ile orantısız olan bir kısı tlama olarak de ğerlendirilemez
(Bkz., Kalogeropoulou ve diğerleri-Yunanistan ve Almanya (karar), no: 59021/00, Manoilescu ve Dobrescu-Romanya ve Rusya
(karar), no: 60861/00 ve 81 ve Treska-Arnavutluk ve İtalya (karar), no: 26937/04).
Mahkeme'ye göre, yabanc ı devletlerin yarg ı dokunulmazlığı kuralının daha esnekleş tirilmesi yönünde hiçbir e ğinda devlim yoktur. Dolayısıyla Bulgaristan'dan iste ği dışı
n iadesi
letlerin dokunulmazlığı kuralinı aşması ve malları
istenemez.
Buradan,
bu
gerçekleştirmesi
infazmı
kararuıın
dayaşikayetin AİHS'nin 351 ve 4 maddesi uyarmca açıkça
u gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği
naktan yoksun oldu ğ
sonucu çıkmaktadır.

b. 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine dayand ırılan
yakınmalar hakkında
Mahkeme, Burgaz Bölge Mahkemesi karar ı gereğince
başvurucuların dava konusu taşınmazlar ın maliki olarak
kabul edildiklerine itiraz edilmedi ğini not etmektedir. Bulgar
makamları taşmrnazlarm cebri icrasmı gerçekleştiremedikleri
ve iadelerini sağlamak amac ıyla alternatif bir yol bulamad ıklarmdan dolayı, başvuranlarm ta şmmazlarıru geri almasının
mümkün olmadığma da itiraz edilmemektedir.
Dolayısıyla AİHM, anılan 1. maddenin ilk paragrafının
birinci cümlesinin yer verdiği mülkiyete saygı genel ilkesi ışın istekleri yönünde
nın ba şvuranları
ğmda, Bulgar makamlar ı
gereklililderi
ıkarmın
hareket etmedikleri için, toplumun genel ç
323
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D İ PLOMATiI< ile kiş inin temel haklarının korunması
DOKUNUlMAZLIK dengeyi kurup kuramadıklarını

koşulu arasmdaki adil
araştırmak durumundadır
(Bkz., diğerleri arası
nda, Sporrong ve Lönnroth-İsveç, 23 Eylül
MA1VARLI
1982 tarihli karar).
HAKRI
i. "kanun tarafindan öngörülen"

AİHM, ba şvuranlar için adli kararm infaz ıııı elde etme
imkanını
n bulunmamasmm, do ğ rudan genel olarak kabul
gören uluslararası hukuk ilkelerinden ileri geldi ğini daha önce
gözlemlemiş tir. Dolayısıyla bu imkansızlık kanun tarafından
öngörülmüştür.
ii. "kamu yararı nedeni"

Mahkeme, Bulgar Devleti'nin dava konusu ta şmmazları
işgal eden kişilerin zorla ç ıkarılmasını reddetmesirıiıı, iki ülke
arasındaki iliş kilerde olabilecek anlaşmazlıkları engellemek
olan "kamu yararı neden i"nden kaynakland ığından şüphe
etmemektedir.
iii. müdahalenin oran t ılılığı

Aİ HM, mallara saygı hakkma yapılan müdahalenin, toplumun genel menfaati ile ki şinin temel haklar ının korunması
koşulu arası
nda adil dengeyi kurması gerektiğini anımsatmaktadır (Bkz., diğerleri arasında, Sporrong ve Lönnroth kararı).
Böyle bir dengenin kurulmas ı endişesi, 1 Numarali Protokol'ün
1. maddesinin yap ısı
nda yansıtilmaktadır. Özellikle bir kimsenin mülkiyet hakkı
na zarar verici nitelikteki her türlü tedbirde
kullanılan araçlar ile hedeflenen amaç aras ı
nda makul bir
orantılilik ili şkisi mevcut olmalıdır (Pressos Compania Naviera
S. A. ve diğerleri-Belçika, 20 Kasım1995 tarihli karar). A İHM, bu
gerekliliğe uyulup uyulmad ığını denetlerken, bu gereklili ği
yerine getirme ko şullarını belirleme açısı
ndan Devlet'e, büyük
oranda takdir payı bırakmaktadır. (Kalogeropoulou ve diğerleri
davası).
Bu durumda Mahkeme, Bulgar Devleti'nin dava konusu
taşmmazları işgal eden kişilerin zorla çıkarılmasını reddetmesinin, ba şvuruculara tan ı
nan mahkemeye başvurma hakkı
na
getirilmiş orantısız bir engel olu şturmadığını daha önce karara
324
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bağlamıştı. Bu bağlamda AİHM, Savunmacı Devlet'ten isteği
dışmda Devletlerin dokunulmazlığı ilkesini aşmasmm ve iyi
giden uluslararası ilişkilerini bozmasmın istenemeyeceğini
vurgulamıştır.
AİHM, Sözleşme'nin 6/1. maddesi ba ğlamında, ulusal
makamlarm nihai kararlarm infazmı sağlamayı amaçlayan bir
sistemi uygulamaya koymak zorunda olduklar ını daha önce
de dile getirmişti.
AİHM, 12 Şubat 1998 tarihli Bölge Mahkemesi'nin karamum infaz edilmemesinden do ğan hukuki sonuçlar konusunda, baş vuranlarm devletin suça bağlı sorumluluğuna ilişkin
Bulgar kanunu gere ğince tazminat davası açmak için Bulgar
nı gözlemlemektedir. Bulgar
Mahkemeleri'ne başvurdukları
nı sağlamadıldarmdan
nın söz konusu kararın infazı
makamları
n
telafi
edilmesini
amaçlayan bu talep,
zararı
dolayı uğradıkları
henüz incelenmektedir. AİHM bu koşullarda, bu yargılamanın
nda yorum yapamaz. Dolayısıyla şikayetin bu
sonucu hakkı
kısmı Aİ HM önünde erken ileri sürülmüştür.
Aynı ş ekilde Mahkeme, 1992 tarihli iade kanununun dile
getirdiği ilkenin, kanunun yürürlü ğe girdiği tarihte sadece
n aynen iade edilmesi
devlete ve Bölge Yönetimine ait mallar ı
olduğunu saptamaktadır. Diğer her durumda eski malikler,
nca tazminat elde edebilirlerdi.
gelecekteki mevzuat uyar ı
i taBaşvurucularm ilk etapta, bu yeni kanunun kabul edildi ğ
şüphelerinin
bulunması
konusunda
bazı
rih ile özel koşulları
anlayışla karşılanabilir. Buna karş m, yeni kanunun, ilgililerin
taahhüt ettiği yargılamarun halen devam ettiği ve taşmmazlar
na iliş kin savlarının incelenmediği
üzerindeki mülkiyet hakk ı
bir dönemde yani 1997 yılında kabul edildiğini tespit etmek
gerekir. Yine de baş vurucular tazminat kanunu gere ğince
tazminat ödenmesini sa ğlamaya çalış mak yerine yargılanıanın
devam etmesini yeğlemişlerdir (Treska davası).
Bulgar Devleti'nin kamulaştırma ve satıştan sorumlu olduu na dair başvurucularm dayanaklar ı konusunda, AİHM, bu
ğ
n Bulgaristan'da Aİ HS'rtin ve 1 No'lu Protokolü'nün
olayları
yürürlüğe girdiği 7 Eylül 1992 tarihinden önce gerçekle ştiğini
325

D İ PLOMAT İ K
DOKUNULMAZLIK
VE
MALVARLI Ğ I
HAKLARI

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

Dİ PLOMATİ K
DOKUNULMAZLIK
VE
MALVARLI Ğ I
HAKLARI

ve baş vurunun bu bölümün incelemek için ratione temporis
yetkili olmad ığını anımsatmaktadır (Blecic-Hırvatistan, no:
59532/00).
Yukarı da ifade edilenler gözönüne al ındığında, dava
konusu ta şmmazları
n geri alınması amacıyla tedbir almakta
gösterdikleri ihmalkarlık, kişilerin malları
na saygı haklarının
korunması ile genel menfaat aras ı
nda olması gereken dengeye
ters düşmemektedir. Buradan A İHS'nin 351, 3 ve 4 maddesi
uyarı
nca baş vurunun reddedilmesi gerektiği sonucu çıkmaktadır
AİHM, ba şvurucularm yakmdığı durumdan Türkiye'nin
sorumlu olup olmad ığı
nı araştırmalıdır.
Aİ HM, uluslararas ı kamu hukuku bak ımından bir
Devlet' in hukuki olarak yetkili olmas ı durumunun, tamamen
ülke toprakları içinde sözkonusu oldu ğunu hatırlatmaktadır.
AİHM, bir Sözleş meci Devlet'in yetkisinin ülke topraklarmm
dışı
nda uygulandığını istisnai olarak kabul etmektedir. Örneğin Savunmacı Devlet, sı
nırları dışı
ndaki bir toprak üzerinde
ve askeri iş gal veya yerel hükümetin onay ı, girişimi veya rızası
gereğince vatandaş lar üzerinde kendisi tarafı
ndan uygulanan
etkili denetim yoluyla, genellikle yerel hükümetin ayr ıcalıkları
arası
nda yer alan kamu yetkilerinin tamamını yada bazılarını
yerine getirmektedir (Bkz., Drozd ve Janousek-Fransa ve İspanya,

26 Haziran 1992 tarihli karar ve Bankovic ve diğerleri-Belçika ve
16 diğer Sözleş meci Devletler (karar), no: 52207/99). Yak ın
bir zamanda AIHM, s ın
ırları dışmdaki herhangi bir toprak
üzerinde etkili denetimi bulunmasa bile, A İHS'nin 1. maddesi
gereğince, başvuranlar adı
na Aİ HS'nin güvence altına aldığı
haklara saygı gösterilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin
alı
nması pozitif yükümlülüğü nedeniyle Devlet'in sorumlu
olduğ
unu belirterek, bu ilkenin kapsam ını genişletmiştir.
AİHM, alman bu tedbirlerin ulusal hukuka uygun olmas ı gerektiğini belirtmiştir (Bkz., İla şcu ve diğerleri-Moldova ve Rusya,

no: 48787/99).
Mahkeme, bu yakla şıma uygun olarak, bir Devlet'in ba şka
bir ülkede aleyhinde yürütülen bir yarg ılamaya Savunmacı ola326
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n yargısına tabi olması sonucuna
nın, karşı tarafı
rak katılması
varılması için yeterli olmadığı görüşündedir (Bkz., McElhinneyİrlanda ve Birle şik Krallık (karar), no: 31253/96).
AİHM, bu tespitini, ba şvuranları Federal Almanya Cumhuriyeti ile karşı karşıya getiren hukuki yarg ılama çerçevesinde
ndan infaz edilmemesi
n Yunan makamlar ı tarafı
verilen kararı
ile ilgili Kalogeropoulou ve diğerleri davasmda yeniden ifade
etmiştir.
Sonuç olarak, bu davaya çok benzeyen yak ın bir zamanda görülen bir davada, A İHM, diplomatik misyonuna ba ğli
n özel kişilere geri
ndan kullanılan malları
memurları tarafı
verilmesine ili şkin yargılamada Devlet'in müdahale etmekte
n geri verilmesi karar ının infaz
çekimser kalmas ı, ne de malları
edilmesine onay verilmesine daha sonra itiraz etmesi, A İHS
alanında kendisini sorumlu kilmad ığma kanaat getirmektedir
(Bkz., Manoilescu ve Dobrescu).
AİHM mevcut dava konusunda, e ğer Türkiye ihtilaflı malndan
n geri verilmesini sağlama amacıyla ba şvuranlar tarafı
ları
taraf
ise,
bu
mallar
üzerinde
başlatılan yarg ılamada Dayalı
nı not etmektedir. İhtilaflı yarhiçbir hukuki iş lem yapmadığı
gılama sadece Bulgaristan'da gerçekle şmiş ve bir tek Bulgar
mahkemeleri ba ş vuranlara hakimiyet yetkisini kullanabilmektedir. Sadece Türk makamlarm icra usulü çerçevesinde,
nın dokunulmazliğma dayanilarak Bulgar
Konsolosluk binas ı
Mahkemeleri önünde itirazda bulunmalar ı, A İHS'nin 1. madn Türk yarg ı sma tabi olmaları için
nca ba şvuranları
desi uyarı
ı yönde McElhinneıj, Kalogeropoulou
yeterli değildir (Bkz., ayn
ve diğerleri ve Manoilescu ve Dobrescu).
Son olarak, Türk Devleti ba şvuranlar taraf ından ileri
sürülen ve A İHS tarafından güvence altına alman haklara
saygı gösterilmesini sa ğlama pozitif yükümlülü ğünü yerine
getirmediği olası durumlardan dolay ı, AİHS'nin 1. maddesi
gereğince sorumlu tutulamaz. Sonuç itibariyle Türk Devlet'i,
olası yaptırım tedbirlerine önceden onay ını vermesi gibi, pozitif
tedbirler almamakla suçlanamaz. Böyle bir onay, Konsolosluk
na Türkiye'nin feragat etmesi
n dokunulmazliğı yararı
binası
nı
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DİPLOMATİ K anlanm-ıa gelecektir. Halbuki, burada uluslararas ı hukukta hep
DOKUNULMAZLIK birlikte kabul edilen ve devletleraras ı iyi ilişkilerin ve sayg ının
MAVARI korunmasını meş ru olarak hedefleyen bir ilke söz konusudur
HAKRI (Bkz., nıutatis nı utandis Manoilescu ve Döbrescu davası).
A İHM, ba şvurucuları n yorumuna kat ılmamaktadı r.
Baş vuranlara göre, konsolosluk ili ş kilri konusunda Viyana
Sözleş mesi'nin ilgili hükümleri, sadece "milli savunma yada
kamu yararı amacıyla kişilere ait mallara el konulmas ı" durumlarmda konsolosluk binalarmın dokunulmazlığın
ı smırlandırabilir.
Bu yorum yap ılırken, ne ba şkonsolosun onayı olmaksızı
n sadece konsolosluk amaçl ı kullanılan binanın bazı bölümlerine
girilmesini genel olarak yasaklayan söz konusu Sözle şme'nin
31. maddesinin ikinci paragrafmdan yap ılan alıntı, ne de konsoloslugun normal i şleyişini sa ğlamak amacıyla gerekli bütün
tedbirlerin alınmasını, karşılayan devlete zorunlu k ılan ayn
ı
maddenin üçüncü paragrafı göz önünde bulundurulmu ştur. Bu
hükümler, ba şkonsolosluk ikametgahının dokunulmazlığını da
teminat altına alan iki savunmacı devlet tarafmdan imzalanan
Konsolosluk Sözle ş mesinde yeniden ele alınmıştır.
Buradan, ba şvuraııjarm şikayetçi oldu ğu kendilerini haklı
bulan kararm infazmı gerçekleş tirmeyi Bulgar makamlar ını
n
reddetmesi durumu, Türkiye'ye atfedilemeyece ği sonucu
ortaya ç ıkmaktadır. Dolayısıyla şikayet Aİ HS ve Protokolleri
ile ratione personae bağdaşmamakta ve A İHS'nin 353 ve 4
maddesi uyarı
nca reddedilmesi gerekmektedir. Bu gerekçelere
dayalı olarak AİHM, oybirliğiyle, Ba şvurunun kabul edilemez
olduğuna karar vermiş tir." (Petar Alexandrov ve Gospodinka
Alexandrova Kırovı / Türkiye ve Bulgaristan, 2006)210
AİHM'nin yukar ı daki kararı
nda adı geçen Treska/Arnavutluk ve İtalya kararı da benzer konular ı içermektedir. Yasal
koş ullara uygun bir kamula ştırma yap ılmaksızm geçmiş yıllarda babalarından alı
nan bir villa, haks ızlıklarm giderilmesini
amaçlayan yeni yasa do ğrultusunda karde ş olan başvuruculara
verilmiş tir. Ancak bina, Italya ile Arnavutluk aras ı
nda yapılan
210
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bir anlaş ma uyarmca İtalyan devletinin mülkiyetine geçmi şti
ve İtalyan Elçiliği'nin konutu olarak kullanılıyordu.
Malvarlıklarına ulaş mak için yasal i şlemleri başlatan
başvurucular girişimlerinde başarılı olamadılar. Arnavutluk
Mahkemesi yargılama yetkisine sahip olmad ığını belirterek,
boşaltma davasmın sürdürülemeyeceğini kararlaştırdı. Mahkeme, uzlaştırıcı bir yaklaşımda, Elçiliğin, Arnavutluk yasası
nca taşmmazın kullanımı nedeniyle ba şvuruculara aylık
uyarı
kira bedeli ödemesini kararla ştırdı. Arnavutluk yetkiliferi
nın uygulanması için herhangi bir
de, ulusal mahkeme karar ı
girişimde bulunmadılar. Arnavutluk Anayasa Mahkemesi,
elçiliğinin ve konutunun dokunulmazli ğı nedeniyle başvurucularm itirazlarını reddetti. Italyan Mahkemesi de, Arnavutluk
Mahkemesi'nin daha önce ba şvuruculara kira ödenmesi konunın uygulanması istemini geri çevirdi. Böylece
sundaki karar ı
sorunlarını çözemeyen ba şvurucular uyuşmazliğı AİHM önüne
getirdiler.
n ulusal mahkeme
Başvurucular, Arnavutluk organlar ını
kendilerine
verilmemeşmmazlarının
uygulayarak
ta
kararı
nı
ünü
ileri
sürmüşlerdir.
rı düştüğ
na aykı
sinin, malvarliğı hakları
Mahkeme malvarl ığı hakları bağlamında İtalya'ya yöneltilen
yakmrnaları değerlendirirken, Arnavutluk'ta geçen yarg ısal
uygulanmalar nedeniyle İtalya'nm herhangi bir sorumlulu ğu
olamayacağın
ı belirtmektedir. Arnavutluk topraklar ı üzerindeki yargılama yetkisi, yalnız Arnavutluk mahkemelerine ait
nı
bulunmaktadır. italyanı n Arnavutluk Mahkemesi'nin karar ı
Bu
ızdır.
doğrudan yada dolaylı yollardan etkilemesi olanaks
nedenlerle Mahkeme, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine
göre İtalya'nm sorumlu tutulamayaca ğmı kararlaştırdı.
Sözleşme'nin 6/1. maddesi ba ğlamında Arnavutluk'a
na nedeniyle de Mahkeme, uluslararas ı
nı
yöneltilen yak ı
nda payn bir gereği olarak ba şvurucular arası
anlaşmaları
laştırılan taşmmazm İtalyan Büyükelçiliği'nin özel konutu
olması nedeniyle diplomatik dokunulmazlık kapsamında
bulunduğ
una de ğindi. Diplomatik İlişkiler Konusundaki Vin, devletler
rmaları
ü s ınırlandı
yana Sözleşmesi'nin öngördü ğ
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DIPLOMATIK arasındaki iyi ilişkilerin korunması amacıyla uluslararası huDOKUNULMAZLIK kuk normiarma uyulmasmı sağlamak gibi meşru amacı buMALVAR1
HAKR İ

•

lunduğu belirtildi. Mahkeme, uluslararas ı hukuk kuralları
ile uyum sağlayacak biçimde davranmas ı gereken Arnavut
Hükümeti'nin Italyan Konsoloslu ğu'nca sahip olunan ta şı
nmaz konusunda başvurucunun mahkemeye başvurma hakkı
na kısıtlamalar getirmesini kamu yararma uygun buldu.
Bu nedenlerle ba şvurunun açıkça dayanaksız olduğuna karar
verdi.
Mahkeme, son olarak, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin çiğnendiği savlarıyla Arnavutluğa yöneltilen yakmmayı
değerlendirmiştir. Italya, Arnavutluk yetkililerine, konuya
ilişkin olarak bina üzerinde mülkiyet hakk ı bulunduğunu
ve bu hakkm herhangi bir kesinle şmiş mahkeme kararı ile
geçersiz duruma düşmediğini bildirmiştir.. Herhangi bir yerel
mahkeme, tartışılan taşmmazla ilgili başvurucularm mülkiyet
hakkının geçersizliği doğrultusunda bir karar almanuştır. Yine
hiçbir yerel mahkeme bu olayda, mülkiyet hakk ının geçen zamanla bağlantılı olarak taşmmazm önceki sahiplerine tazminat
ödenmesine dönüşeceğine ilişkin bir karar da vermemi ştir.
Bununla birlikte Arnavutluk otoriteleri başvurucularm zararlarmı gidermek açısmdan hiçbir adım atmamışlardır. Bu olayda
devletçe doğrudan uygulanması gereken kamu yararı, zincirleme olarak yerine getirilmiştir. Yabancı devlet temsilcilerinin
dokunulmazlığı ilkesi temelinde al ı
nan zorunlu önlemler adil
dengeyi bozmamaktad ır. Başvuru açı
kça temelsiz bulunmu5
tur.211 (Treska /Arnavutluk ve İtalya 2006)
Mahkeme, her iki olayda da, uluslararas ı hukukun iç
hukuk kurallarmdan önce geldiğini ve başvurucuların bu
gerçeğin ayırdma varmadıkları için yanlış arayışlar içinde
bulunduklarını .vurgulamaktad ır. Mahkeme, Bulgaristan
örneğinde, geçmişte karşıhğı ödenmeksizin alınan malvarlığının geri verilmesini sağlayan 1992 Yasası'nın iki seçenekli
olduğ
unu ve kamunun elinde bulunan ta şmmazlardan geri
verilemeyenler için hak sahiplerine tazminat ödenmesi yo211
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lunun aç ık olduğunu belirtmektedir. Ba şvurucunun sonuç
nda, istemlerini bu alana
alamayacağmın anlaşıldığı 1997 yılı
kaydırabilme olas ılığmın bulunduğu anımsatılmaktad ır. Ancak her iki olayda da ba şvurucularm tazminat almak yerine
taş mmazlarının geri verilmesini istemelerine, üstü örtülü bir
eleş tiri getirilmektedir.
nda Mahkeme, başvurucularm, D ışişleBulgaristan karar ı
ri ve Bölgesel Kalkmma Bakanhklar ı'na kar şı açtıkları davaya
değinmektedir. Ba şvurucular, Burgaz Bölge Mahkemesi'nin
n kamu ormallarının iadesine karar verdi ğini buna kar şı
geri
nmazlarını
ganlarmın istemsiz tutumu nedeniyle ta şı
alamamalarını gerekçe göstererek Devlet'e kar şı tazminat
davası açtıklarını anırnsatmaktad ır. Sofya Mahkemesi'nin bu
n, uyu şmazlık halen Sofya İstinaf
davayı reddetmesine kar şı
Mahkemesi'nde devam etmektedir. A İ HM iç hukuk yollar ı
henüz tükenmediğinden bu konuda bir görü ş açıklamaktan
çekinmiş tir. Treska davas ında ise, Arnavutluk, do ğrudan yeu bir devlet yükümlürine getirmek durumunda bulundu ğ
vurucu
üzerinden
"zincirleme"
bir biçimde yerine
lüğünü ba ş
getirmekle ele ş tirilmektedir. Ancak her iki olay da, çok fazla
karmaşı
k de ğildir. Ba şvurucular ta şınmazlarmı kendi istemleri ile yabancı devletlerin görevlilerine devretmi ş bulunmuyorlar. Taşmmazları başvurucularm miras b ırakanlarmdan
bedel ödemeden alan, daha sonra onlar ı geri vermek için yasa
çıkaran ve bu yerleri ba ş ka ülkelerin temsildiiklerine devreden devletler, sonuçta kendi eylemlerinin yaratt ığı yitikleri de
karş ilamakla yükümlüdürler. Anla şılıyor ki ba şvurucularm
nın çözümü, yitiklerinin bir ölçüde giderilebilmesi,
sorunları
kendi devletlerine kar şı açacakları tazminat davalar ı ile sağlanabilecektir.
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- 111 MAL VARLIĞ I HAKLARININ SÖZLE ŞME'NİN
DİĞ ER MADDELERİ İLE İLİŞKİSİ

Sözleşme kapsamında oldukları belirlenen haklar, ilgileri
ölçüsünde Sözle şme'nin diğer maddelerinin de uygulanma
alanı
na girebilmektedir. Mülkiyet hakk ının tartışıldığı bir
dava, 6. madde ba ğlamında, " .. . medeni hak ve vecibelerle ilgili
bir niza. .."dır. Böylece hem 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesinin, hem de Sözle ş me'nin 6. maddesindeki "adil yargılanma"
güvencelerinin korunmas ı altındadır. Eğ er mülkiyet hakkı
çiğnenen kiş i, sorununu çözmek için yetkili ulusal bir organa
başvurma olanağından yoksun bırakılmış sa, Sözleşme'nin 13.
maddesinin ihlali söz konusu olabilmektedir. Olayda herhangi
bir nedenle ayrımcılık yapılması durumunda, 14. madde de
uygulanabilmektedir. Malvarl ığı hakları arasmda özel bir yeri
bulunan konutlar, Sözle ş me'nin 8. maddesi ile korunmaktadır.
Konut dokunulmazliğı ihlal edilen kiş inin, oturduğu kendi
malvarlığı içindeki ta şmmazma da zarar verilmi şse, mülkiyet
hakkı ile birlikte 8. madde de çi ğnenmiş olmaktadır. Tek başına Sözleş me'nin korunması altı
nda görülmediği halde, diğer
maddelerden birisi veya birkaç ı ile birlikte ele almd ığmda
Sözleşme ihlali olarak de ğerlendirilen olaylar, hukuksal korumanın boyutlarını genişletmektedir.212
212
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n veya ilişkiMalvarlığı konusunda da, yakınılan olayı
lendirildiği Sözleş me güvencelerinin birlikte ihlal kararlar ıyla
sonuçlandırıldığı çok sayıda uyuşmazlı k bulunmaktadır.
Bu davalarla ilgili kitabımızm önceki bölümlerinde yer alan
açıklamalarımızda genellikle Mahkeme'nin yalnız malvarliğı
konusundaki değerlendirmelerine ağırlık verilmiştir. Bu bölümde Sözle şme'nin çeş itli maddelerinin birlikte ele al ındığı
başvurulardan bazı örnekler sunulacaktır.
1. Malvarlığı Hakları ve Ayrımcılı k Yasağı
Sözleşme'nin 14. maddesi, eş it davranma ilkesirıin kaynağı
nı oluşturmaktadır. Buna karşılık 14. maddede e şitlikten söz
edilmemiştir. Maddede geçen İngilizce "without discrirnination"
zca "sans distinction" sözcükleri çok daha geniş bir
veya Fransı
anlam içermektedir. Böyle bir anlat ım biçimi, Mahkeme'ye,
oldukça geniş bir alanda çeşitli konuları kapsayacak değerlendirmeler yapma olana ğmı kazandırmıştır. Mahkeme, genelde
var olan tüm ayrımlarm değil, Sözleşme uygulamalarmdaki
ayrımcı işlemlerin yasaklandığı görüşündedir. Genel bir kapsamı bulunmayan ayrımcılık yasağı, Sözleşme'nin koruduğu
k ı bir bağlantı içindedir.
haklarla sı
Ayrımcılık yasağının sağladığı önemli kazanımiardan
nda,
birisi de, Mahkeme'nin hukuka uygunluk denetimi s ırası
Sözleşme'nin koruduğu bir hakkm çiğnenip çiğnenmediğini
öncelikle araştırmak zorunda bulunmamasıdır. Ayrımcılığm
temelindeki konunun, Sözle şme'nin tanıdığı haklardan birinin kapsamına girmesi yeterlidir.213 14. maddenin sağladığı
korumadan yararlanabilmek için, yakmman ın, Sözleşme'de
yer alan hak ve özgürlüklerden en az birisir ıin tanımı içinde
olması gerekir. Ancak 14. maddenin çi ğnendiğine karar verilebilmesi için, ilgilendirildiği maddenin de çi ğnenmiş olması
zorunlu değildir.214 Örneğin, İngiliz Hükümeti'nin her yıl yasal
2004.
213

214

Zanghi, Claudio, Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik, AİHM ve İdari Yargı, TBB
Yayım, s. 212, Ankara 2006.
Tezcan, D, Erdem, M. Sancaktar, 0, AIHS Işığı nda Türkiye'nin Insan Hak333
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MALVARLI Ğ I oturma izni almış belli sayıdaki yabancı erkeğe eşlerini getirtme
HAKLARI olanağmı sağlarken, aynı koşullardaki yabancı kadı
nları
n eşleVE
rini ülkeye almamas ı, insan hakları alanında sonraki yıllarda
AYRIMCUK
da bir çok uyuşmazlıkta örnek gösterilecek ilkesel bir kararm
YASAĞI

kazanılmasma neden olmu ştur. Mahkeme, kadm olan başvurucularm, eşlerini getirtmelerinin engellenmesini, 8. madde
bağlamında aile yaşamına saygı gösterilmemesi ve erkeklere
sağlanan hakkm kendilerine tan ınmamasıııın, 14 maddeye aykırı olarak cinsiyet aç ısı
ndan ayrımcılık oluşturduğu yolunda
ayrı ayrı ileri sürdükleri savlar ı yerinde bulmamıştır. Buna
karşılık, olaya uygulanabilir nitelediği "Sözle şme'nin 8. ve 14.
maddelerinin birlikte değerlendirildiğinde, başvuru culara cinsiyetleri
nedeniyle olumsuz ayrı mcılık yapıldığını ..." benimsemiştir. (Ab-

dülaziz, Cabales ve Balkandalı/ İngiltere, 1985)215
A. Aile içi İlişkiler ve Miras Hakları Yönünden
Ayrımcılık Yasağı
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesiyle ilişkilendiren
Marckx/Belçika davas ı, evlilik dışı çocuğun annesinden ve
annesinin üst soyundan alaca ğı miras paylarıyla ilgilidir.
Bu olayı, benzer konuları içeren, yaklaşık aynı dönemlerde
tartışılan,, (İnze/Avusturya 1987) ve (Vermaire/Belçika 1991)
kararlarıyla birlikte ele almanın, Avrupa hukukunun bu alanda ve çok yakm bir zamanda geçirdi ği gecikmiş evrimi, üst
mahkemelerin AİHM kararım uygulamamaktaki direncini,
bu olumsuz gelişmeleri AİHM'nin nasıl değerlendirdiğini
sergilemek açısından yararlı buluyoruz:
Marcky-Belçika Davas ı
Paula Marckx ile kızı Alexandra'nın iç hukuk yollarma
gitmeksizin yaptıkları başvurunun karara ba ğlanmasmdan
önce, Belçika yasaları evlilik dışı doğan çocuğ
un annesinden
ları Sorunu, s. 396, Seçkin Yayırtevi, Ankara 2002.
Dinç, Güney, Insan Haklarına Uzanmak, Say Yayınları, s. 139, Istanbul

1986.
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alacağı mirası önemli ölçüde k ısıtliyordu. A İHM'nin karar ında MALVARLI Ğ I
HAKLARI
ayrmtıli olarak açıklandığı üzere, yürürlükteki yasaya göre,
evli olmayan bir kad ının doğurduğu çocuk ile arasmda, salt AYRIMCILIK
doğum nedeniyle her hangi bir hukuksal ba ğ oluşmuyordu. YASAĞ I
Babası açıklanmayan çocuğun anneyle ili şkisi, annenin doğurduğu çocuğu tanımasıyla sa ğlanı yordu. Buna kar şılık,
um belgesinde annenin soyad ı
un doğ
evlilik dışı doğan çocuğ
um
belgesine geçirilmemi ş ise,
bulunuyordu. Tan ıma, doğ
resmi bir senetle tamamlamyordu. Tan ıma, çocuk açısmdan
hukuksal bir konum yaratmayıp, var olan durumun belgeum tarihine kadar geriye
lenmesi niteli ğindeydi. Ancak, do ğ
un gerçekten
çocuğ
ma,
tamyanın,
ı
etkileri bulunuyordu. Tan
karmaya yeterli gelmemekteydi. Yarar ı
u sonucu ç ı
annesi olduğ
bulunan ki şiler, tanımanm gerçeğe uygun olamad ığını ileri
sürebiirlerdi. Hükümetin A İHM'ye verdi ği bilgiye göre, evli
n yüzdeyirmi beş i, çocuklarım tanımamakolmayan bayanlar ı
tadırlar. Öte yandan mirasç ılık ilişkisinin kurulmas ıyla ilgili
dava, çocuk reş it olduktan sonra be ş yıl içinde veya çocuk
henüz küçük ise aile konseyinin r ızasıyla hukuki temsilcisi
taraf mdan aç ılabilmekteydi.
un annesiyle iliş kisinde, aile veya akraba
Tanınan çocuğ
kavramları kullanilmamaktayd ı. Annesiyle miras ili şkisi kurulduktan sonra bile, çocuk ailenin bir üyesi olmamaktayd ı.
u yasal mirasçı saymamakDaha da önemlisi, yasa bu çocu ğ
taydı . Çocuk anne ve babas ının ölümü veya k ısıtlanmaları
na gelmeden veya yasal temsilcileri izin
durumunda, 21 ya şı
vermedikçe evlenemezdi.
un yasal mirasçılık hakları, evlilik içinde
Tarunnuş çocuğ
doğan çocuğa göre daha göre azd ı . Medeni Kanun'a göre, tanınan çocuk, annesinin ölümü durumunda onun do ğrudan
yasal mirasçısı olmazdı . Çocuğun, annesinin malvarh ğını kazanabilmesi için bir mahkeme karar ı gerekiyordu. Annenin,
miras hakkı bulunan her hangi bir yak ını olmaması durumunda, nesebi belirsiz çocuk mirasç ı olabiliyordu. Alt ve üst
soyu ile kardeş leri olmayan annenin ölmesi durumunda ise,
nesebi belirli çocuk olsayd ı alabileceği mirasm, ancak dörtte
üçünü alabilirdi. Anne, kendi miras ını yarıya kadar da indire335
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bilirdi. Medeni Kanun ayr ıca, nesebi belirsiz çocu ğa annenin
akrabalarının yasal mirasçısı olma hakkını vermiyordu.
Ayrımcılık; ölüme bağlı tasarruflar bakımından da sürdürülüyordu. Anne ya şarken, kendisinin yasal mirasç ısı
bulunmaması durumunda, malvarlığı
nın yalnızca bir bölümünü, tanıdığı çocuğuna geçirebiliyordu. Çocukla ili şkisi
kurulmamış anne, hiçbir yasal mirasç ısının bulunmadığını
kanıtlamak koşuluyla, malvarlığının tümünü çocuğuna bırakabiirdi. Böylesine çağdışı ve karmaşık kurallar nedeniyle
anne, şu ikilemle karşı karşıya kalıyordu: ya çocuğunu tan
ıyacak ve bütün malvarlığını çocuğuna bırakma olanağından
yoksun kalacaktı; yada tıpkı bir yabancı gibi, çocuğuna bütün
malvarlığın
ı bırakabilmek için onunla hukuksal bak ımdan
aile iliş kisi kurmaktan vazgeçecekti.216
Belçika, kendi ülkesinde benimsenen 12 Eylül 1962 tarihli
"Doğal Çocukların Aile Bağlantılarını n Kurulmasına dair Brüksel
Sözle şmesi"ni imzalamış , ancak henüz onaylaman-u ştı. Ayrıca
"Evlilik dışı Doğan Çocukları n Hukuki Statüsüne dair 15 Ekim
1975 tarihli Avrupa Konseyi Sözle şmesi"ni ise ne imzalan-ıış ne

de onaylamıştı.
Baş vurucular Paula Marckx ile k ızı Alexendra'nm gelecekte kendilerine de uygulanacak olan yasan ın Sözleşme'nin 8.
maddesindeki aile ya şamına saygı, 14. maddesindeki ayrımcılık
yapmama ve Ek 1. Protokol'ün 1. maddesindeki mülkiyete
saygı ilkelerine aykı
rı düştüğünü ileri sürdüler.
"İvlahkeme önce, çocuk ile anne aras ındaki doğal bağın,
Sözle ş me'nin 8. maddesinde korunan 'aile ya şamı ' kavramına girip
giTmediği üzerinde durmuş tur. Mahkemeye göre Sözle şme'nin 8.
maddesindeki 'aile ya şamı ' kavramı, önce bir ailenin bulunmas ını
gerektirir. Bu madde evlilik içi (me şru) aile veya evlilik dışı (gayri
meşru) aile yaşamı ayr
ımı yapnıamış tır. Hakların öznesi 'herkes'
olduğundan ve 14. maddeye göre doğum esasına dayalı ayrımcılık
yapılamayacağı ndan, böyle bir ayrı m uygun olmazdı. Ayrıca Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de çocuklu tek kad ını, bir aile biçimi
216
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olarak kabul etmektedir (bkz., Evli olmayan annelerin ve çocuklarının korunması na dair Bakanlar Komitesinin (70) 15 say ılı ve 15
Mayı s 1970 tarihli Tavsiye Karar ı). Dahası, olayda annenin çocuğuna doğumun\dan itibaren ona bakt ığı ve gerçek bir ailenin varl ığı
konusunda bir itiraz yoktur. [31]
Mahkemeye göre Sözle şme'nin 8. maddesi, ikinci fikrada yer
alan sınırlı koşullar dışı nda, devletin aile ya şamı na müdahale etmemesini güvence altı na almaktadı r. Bu maddenin temel amac ı, bireyleri kamu makamlarını n keyfi müdahalelerine kar şı korumaktır (bkz.,
23. 07. 1968 tarihli Belçika'da E ğitim Dili Davas ı kararı, parag. 7).
Ancak bu madde, bir Devleti aile ya şamı na sadece müdahale etmemeye zorlamakla kalmamaktad ı r; aile yaşamı na 'saygı ' kııvramının
içinde bazen pozitif yükümlülükler de bulunabilir. Bu demektir ki,
evli olmayan anne ile çocu ğu arasındaki ilişkiyi düzenleyen iç hukuk
hükümleri, bu ki ş ilerin normal bir aile gibi ya şamalarına olanak verecek şekilde, yani çocuğun doğumundan itibaren aileyle bütünle şmesini sağ layacak biçimde düzenlemesi gerekir. Bu ba ğlamda devlet
bu amacı gerçekleştirmek için çe ş itli araçlar kullanabilir; ancak bu
gereği yerine getirmeyen bir yasa hükmü, Sözle şme'nin 8(2). fikrasina göre incelemeye geçilmeden, birinci flkras ını ihlal eder. Bu nedenlerle Mahkeme, ba şvurucuları n durumunu Sözle ş me'nin 8(1).
Jikrasıyla ilgili görmüş ve bu fikra altı nda incelemeye karar vermi ş,
bir başka deyişle evlilik dışı aileye de 8. maddenin uygulanabilir olduğu sonucuna varm ıştır. [31]
Mahkeme, Sözle ş me'nin 14. maddesindeki ayr ımcılı k yasağını n uygulanabilirliğ ini incelemiş tir. Mahkemeye göre, 14. maddenin bağımsı z bir varlığı bulunmamakla birlikte, Sözle şme'nin normatıfhükümlerini tamamlay ıcı nitelikte önemli bir rol oynayabilir.
Sözle şme'nin 14. maddesi, haklar ını kullanmakta olan ayn ı durumdaki kişileri ayrımcı bir muameleye karşı korumaktadı r. Bir muamele, kendi başı na ele alındığı nda Sözle ş me'ye uygun olsa bile, 14.
madde ile birlikte ele al ındığında ayrımcılı k yasağını ihlal edebilir.
Bu nedenle Sözle ş me'nin 14. maddesi hak ve özgürlükleri düzenleyen her bir maddenin bütünleyici bir parças ıdı r. Buna göre 8. madılı olarak 14.
de bu davayla ilgili oldu ğundan, 8. madde yle ba ğlant
maddenin de ele al ınması gerekir. [32]
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MALVARLI Ğ I
Mahkeme'nin içtihatları na göre farkl ı bir muamele, farkl ılaşHAKLARI tırmanı n objektif ve haklı bir sebebinin bulunmaması
halinde, örneVE
ğin meş ru bir amaca sahip olmamas ı veya meşru amaçla kullan ılan
AYRIMCUK
araç arasında bir orantı bulunmaması durumunda, ayrımcı bir muYASAĞ I

amele sayılı r. Evli olmayan anne ile çocu ğu arasındaki aile yaşamını
düzenleyen devletin, doğuma dayanan bir ayr ımcılıktan kaçınması
gerekir. [33-34]
Bu nedenle Mahkeme, olayda 8. madde yle ba ğlantılı olarak 14.
maddenin uygulanabilir oldu ğu sonucuna varmıştır.

Evli olmayan anne, çocu ğu ile hukuki iliş ki kurabilmek için
tanıma be yan ında bulunmak zorundad ı r. Ancak bu beyan hukuki
ilişki yaratmamakta, sadece çocu ğun statüsünü kaydetmektedir. Bu
durum anne bak ımından bir güçlük yaratmaktad ır. Ayrıca evli olmayan anne bir ikilemle karşı karşıya kalmaktadır. Eğer anne çocuğunu tan ımayı tercih ederse, çocuğunun miras hakkı kısı tlanmış
olacaktır; tanımayı tercih etmemesi halinde ise hukuken aile ili şkisi
kurmaktan feragat etmiş sayılacaktı r. Bu ikilem aile ya şamına saygı
hakkıyla bağdaşmaz ve aile ya şamının olağan biçimde gelişmesini
engeller. Bu nedenle Mahkeme, olayda birinci ba şvurucu anne bakımından aile yaşamına saygı hakkının ihlal edildiğ i sonucuna varmıştır. [36]
Nesebi belirsiz çocuğun annesiyle hukuki il işki ku ra bilmesi için
dava açması gereklidir. Bu davan ı n sonucu annenin tan ıma be yanıyla aynı hükmü taşı r. Ancak izlenecek yöntem karma şıktır. Annelik ilişkisinin kan ıtlanması yla ilgili koşulları n yerine getirilmesinin
yan ında, küçüğün hukuki temsilcisinin böyle bir dava açabilmek
için aile konseyinden izin almas ı gerekir. Çocuk sadece rü şt yaşına
vardı ktan sonra kendisi dava açabilir. Annelik ili şkisinin kurulması
için zaman harcanmakta olup bu dönem içinde çocuk hukuken annesinden ayr
ı kalmaktadı r. Mahkeme bu sistem nedeniyle, hukuken
annesiz kalan ikinci ba şvurucu çocuk açısı ndan aile yaşamı na saygı
hakkının ihlal edildiği sonucuna varmıştı r. [37]
2. Sözle ş me'nin 8. maddesiyle bağlantılı olarak 14. maddesinin
ihlali iddiası
Hükümet, evli anne ile evli olmayan annenin durumlar ının
farklı olduğunu belirterek şu iddiayı ileri sürmüş tür: evli anne, ba338
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bayla birlikte çocuğu beslemek, ona bakmak ve e ğitim vermek yü- MALVARLII
HAKlARI
kümlülüğünü üstlenmiş olduğ u halde, evli olmayan annenin bu yükümlülükleri üstlenece ği konusunda bir kesinlik yoktur. Hükümete
göre yasa, anneyi çocu ğunu tanıyıp tanımama seçeneği ile karşı yAS4l
karşıya bırakırken çocuğun haklarını korumayı ama çlam ıştı r; çünkü
çocuğ una bakma iradesi göstermeyen bir anneye çocu ğ un velayetini
bırakmak tehlikeli olacaktır. [3911]
Hükümet, bu yasa hükümlerinin geleneksel ailenin te şvik edilmesi için öngörüldüğünü ve bu nedenle objektif ve makul temellere
dayandığını ileri sürmü ş tür. Mahkemeye göre, geleneksel ailenin
desteklenıııesi ve teş vik edilmesi kendili ğinden haklı olduğu halde,
bu haklılık evlilik dışı ailenin zararı na olarak al ınan önlemlerle elde
edilemez; gayri me şru ailenin mensuplar ı da, geleneksel ailenin
mensupları gibi Sözle ş me'nin 8. maddesindeki güvencelerden yararlanır. [40]
Hükümet, söz konusu yasan ın bazı yönlerden ele ştiriye açık
olduğunu, ancak bu konudaki sorunlar ın İnsan Hakları Avrupa
Sözle şmesi'nin yürürlüğe girmesinden yı llar sonra ortaya ç ıktığını belirtmiş tir. Mahkeme'ye göre, Sözle şme'nin yap ıldığı 1950'de
aile ile gayri me şru aile arası nda bir ayrı m yapmak mümkün idi.
Ancak Sözleş me günün ko şulları na göre yorumlanmal ıdı r. Avrupa
Konseyi'ne üye bir çok devlet, iç hukukunu "mater semper certa es t"
özdeyiş ini tam olarak tan ı ma yönünde geli şmektedir. [41]
Hükümet, söz konusu özdeyi ş in hukuk sistemine girmesi halinde, bunun ardı ndan iç hukukta bir reform yap ılması gerektiğini,
aksi takdirde evli olmayan anneler, bak ımı ndan tek yönlü sorumluluk artışı olacağını ileri sürmüş tür. Bu nedenle Hükümete göre
bir çok sorun ya ş anacak ve yüzeysel çözümler tehlike yaratacakt ır.
Mahkeme'ye göre burada sadece, Belçika iç hukukunda nesebi belirsiz çocukları n anneleriyle ili şki kurmalarının çe şitli yönleri üzerinde
durulması gerekmektedir. Mahkeme'nin bir karar ında Sözle şme'ye
aykırılı k tespit edilmesi, Mahkeme önüne getirilmeyen baz ı konularda da reformlar yap ılmasını gerektirebilir. İç hukuku Sözle şme'ye
uygun duruma getirmek için gerekli tedbirleri almak, sadece ve sadece dayalı devlete ait bir görevdir. (42]
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Mahkemeye göre şikayet konusu farklı muamele, objektif ve
makul bir sebepten yoksundur. [43] Bu nedenlerle Mahkeme olayda,
annelik iliş kisinin kurulma tarzı nedeniyle anne ve çocuk aç ısından
aile yaşamı na saygı hakkı bakımından ayr ımcılık yasağının ihlal
edildiği sonucuna varm ıştır.
3. Sözle şme'nin 8. maddesiyle bağlant ılı olarak 14. maddesinin
ihlali iddiası

Mahkeme'ye göre bu ba ğlamda nesebi belirli çocuk ile nesebi
belirsiz çocuk arasındakifarkl ı muamelelerden biri, kanuni mirasç ılık konusundadır. Diğer farklı muameleler konusunda da Hükümet
her hangi bir haklı sebep göstermemiş tir. Mahkeme nesebi belirli çocuk ile nesebi belirsiz çocuk aras ındaki farklı muameleleri hakl ı kılacak her hangi bir objektif ve makul sebep görmemi ştir. Bazen nesebi
belirsiz çocuğun annenin ailesine girmesi nedeniyle me şru ailenin
huzuru bozulabileceğ i halde, bu durum nesebi belirsiz çocuğun haklardan yoksun bırakılmasını haklı kı lmaz. Bu nedenlerle Mahkeme,
hem annenin ve hem de çocu ğun aile yaşamı na saygı hakkı bakımından ayrımcılı k yasağının ihlal edildiği sonucuna varmıştı r. [48]
C. Başvurucuları n dayandıkları ailesel hakları hakkında
Mahkeme'ye göre, yak ın akrabalar arası nda kanuni miras ç ılık
ve vasiyet yoluyla mirasç ılık, Sözle ş me'nin 8. maddesinin korumasını gerektirecek kadar aile ya şamıyla ilgilidir. Ne var ki 8. madde,
nesebi belirsiz bir çocuğun anne-babasını n veya yakı n akrabalarının
malvarlığından pay almasını veya bir annenin nesebi belirsiz çocuğu lehine vasiyette bulunurken tamamen serbest olmas ını zorunlu
kılmamaktadı r. Bu nedenle Belçika hukuku, gayri me şru çocuğ
un
miras haklarının kısıtlanması gibi tedbirler tek ba şına ele alındığında
8. maddeye kendiliğinden aykırı düş mez. Ancak bu tedbirler: a. gayri
meşru çocuğun annesinden miras edinmesini k ısı tlamakta, b. annesi
tarafindan yakı n akrabalarını n vasiyet bı rakmadan ölmeleri halinde
bunları n malvarlıkları üzerinde tamamen miras hakk ından yoksun
bı rakmakta, c. annenin gayri me şru çocuğuna miras b ırakmasını kisı tlamakta olup, bu tedbirlerin hiç bir objekt ıf ve makul sebebi yoktur.
Bu nedenlerle Mahkeme, 8. madde ile birlikte ele al ındığı nda, annenin
ve nesebi belirsiz çocuğun aile yaşamı na saygı hakkı bakımından
340
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ayrımcılık yasağının ihlal edildiği sonucuna varmıştır. L52-55111217

HA KAR t

(Marckx/ Belçika 1979)

VE

nın hakMahkeme, miras hukuku yönünden, anne ve k ızı
larmı ayrı ayrı değerlendirmiştir, 1 Numaralı Protokol'ün 1.
maddesindeki mülkiyet hakk ı, yalnızca bu hakkı edinmiş kişilere uygulanabilir. Madde, malvarl ığının, miras veya başka
bir yolla kazanılmasmı güvence altma almamaktad ır. Bu nedenle Mahkeme, tek ba şma ele almdığında, olayda Alexendra
bakımından mülkiyet hakkının uygulanabilir olmadığı sonucuna varmıştır. Paula Marckx açısmdan ise, evli olmayan bir
annenin çocuğuna bağış ta bulunmasının yasayla kısıtlanmış
olması nedeniyle, mülkiyet hakk ı bakımından ayrımcılık yasağmın ihlal edildiği soncuna varmıştır.
Mahkeme, yukar ıdaki yorumuyla, Sözle şme'nin 8. maddesinin, çocu ğun mutlaka anne ve babas ının yada onlarm
n ın mirasından pay alma hakk ını kesin biçimde
yakınları
içerdiği yargı sma varmamaktadır. Malvarlığı konusundaki
ıyacak
seçim, olağan bir aile yaşamını sürdürmeye olanak tan
Miras
hakırakılmıştır.
araçları belirleyecek olan devletlere b
nda zorunlu bir ko şul değildir.
kı, olağan aile yaşamı arayışı
ıdığı zaman, eşitlik
Ancak devlet çocuklara böyle bir hak tan
ilkesini gözetmelidir. Bu ko şullara uyulmaksızm, miras hakkı
m
yönünden evlilik içi ve evlilik d ışı çocuklar arasmda ayr ı
yapılması, Sözleş me'nin 14. ve 8. maddelerinin birlikte ihlaline
neden olmuştur.218
Belçika, Marck kararmda gerekçeleri ile birlikte ba şkaca
bir yorum gerektirmeyecek aç ıklıkta AİHM'nce eleştirilen
nda
ı yenilemekte oldukça. gecikti. Ancak 1987 y ılı
yasaların
neden
gösl
m
cı
ığa
i
ile
ayrı
ğ
bir
yasa
değişikli
gerçekleştirilen
terilen kuralları Sözleş me'ye uygun duruma getirdi.

217
218
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Doğru, Osman, çevirisi, http-Aihm.anadolu.edu .trYıldınm, Gülşen, İnsan Hakları Avrupa Sözleş mesi ve Adli Yargı, Özel Hayat, Aile Hayatı, Haberleşme ve Mesken, TBB Yaymı , Ankara 2004, s. 414.
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İnze/Avusturya Davası

MALYARLI ĞI
HAKLARI

Marckx davas ına benzeyen bir olay, Avusturya'da da
yaşandı
. Annesinin ölümü üzerine mirasç ı niteliğini kazanan
AYRIMCILIK
YASAĞI başvurucu, annesinin evlilik d ışı doğması nedeniyle miras
hakkmın yasa ile kısı tlanmasmm ayrımcılık yasağma aykırı
olduğunu ve mülkiyet hakkının çiğnendiğini ileri sürdü.

VE

Baş vurucu, annesine ait olan çiftlikte 23 ya şma kadar yapmıştı. Annesinin mirasmı, sonradan evlendiği kocasına yasal
olarak ¼ oranında kalmak üzere, kalanını ana bir baba ayrı
kardeşi ile birlikte eşit olarak paylaştılar. Bu konuda araları
nda
herhangi bir uyu şmazlık bulunmamaktad ır. Avusturya'da,
tarımsal topraklarm bütünlü ğünün korunması, bu alanların
kentlerde yaşayanları
n yada yabancıları
n eline geçmemesi için
yasalarla konulmu ş çok sıkı önlemler uygulan
ıyordu. Çiftliği
kapsayan özel yasal düzenleme ise, belirli büyüklü ğün altındaki tarı
m alanları
nı
n miras yoluyla parçalanmas ını engellemek
amacıyla, çiftliğin tümünün nıirasçılardan birisine kalmasın
ı
ve onun da di ğerlerine tazminat ödemesini öngörmekteydi.
Olayda ulusal mahkemeler, çiftli ğin mirasçılardan hangisine
kalacağı konusundaki uyu şmazliğı çözerlerken, evlilik içi soy
bağıyla mirasçı olan çocuğ
un, evlilik dışı olana göre, çiftlik
üzerinde daha öncelikli bir hakka sahip oldu ğ
u görüşüne yer
vermişlerdi. Sonuçta, taraflar aralar ı
nda anlaşmış olsalar bile,
bu paylaşımm uygulamaya dönü ştürülememesi nedeniyle
başvurucu, kendisine ayrımcılik yapıldığından yakmmıştır.
Aİ HM, öncelikle olayda uygulanan özel yasan ın, tarı
m
alanlarını
n parçalanarak ekonomik verimliliğin düşmesini
engellemeyi amaçlad ığı
nı, ancak uygulanış biçimiyle çocuklar
arası
nda meşru ve meşru olmayan ayrımı yapılmasmı, başvurucunun mülkiyet hakkını ve Sözleşme' nin ayrımcılık yasağmı
düzenleyen 14. maddesini birlikte ilgilendirdi ğini saptamıştır.
İlgili yasanın tarımsal verimliliği korumak yönündeki me şru
amacıyla, uygulama sürecinde kar şılaşılan yöntemdeki farklıhklarm, ancak makul ve objektif şekilde doğrulanabiliyor olması halinde haklı görülebileceği ve orantılılık ilkesi açısmdan da
birey üzerine aşırı bir yük bindirmemesi gerektiği belirtilmek342
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tedir. Uyuşmazhğ a neden olan düzenlemenin gerekçesi olarak
hükümetin ileri sürdü ğü, evlilik içinde doğan çocuğun aile
bağlarmın daha kuvvetli olduğu, aksine vasiyetname olmad ığı
durumda murisin iradesinin aile topraklarını meşru çocuğun
işletmesinden yana olacağı türündeki görüşler, Mahkeme'ye
göre hem çok genel, hem de somut temelden yoksundur. Ayr ıca
tarımsal etkinliğin sürdürülmesindeki yararlarm nas ıl korunacağı konusunda objektif ölçütlerin temel ahnmas ı gerektiğini
ndan çocuklar aras ında
belirten Mahkeme, mirasçılık açısı
meşru ve meşru olmayan ayrımı yapılmasının 1 Numarah Ek
Protokol'ün 1. maddesiyle ba ğlantılı olarak Sözle şme'nin 14.
maddesini ihlal ettiği sonucuna varmıştır.219 (İnze/ Avusturya
1987)
nın gerekçesinde, Sözle şme'nin günün
AİHM, .bu kararı
u
gereken bir belge olduğ
n
a
uygun
yorumlanması
koşulları
üzerinde durarak, evlilik içi çocuk ile evlilik d ışı çocuk arasında
miras konusunda farklı uygulamalara gidilebiimesi için çok
ağır nedenlerin bulunması gerekeceğini, farklı uygulamalarm
ancak do ğum dışı ölçütlere dayand ırılabileceğini özellikle
vurgulamıştır.
Mahkeme'nin, ileride kar şılaşabileceği olaylarm çözümünde seçenek çeşitliliğini korumak için aç ık kapı bırakma
eğilimlerini de içeren karar, Avusturya'n ın 1990 yılında gerçekleştirdiği bir yasa değiş imi ile uygulamaya konuldu.
Vermaire/Beiçika Davas ı

Aİ HM kararmdan sonra, Belçika'nın, yasalarmdaki evliun miras payı ile ilgili Sözleşme'yle bağdaşmaz
lik dışı çocuğ
bulunan yasalarını yenilemesi gerekiyordu. Oysa yasa de ğişikliği yapılmadan, baş ka bir dava nedeniyle bu konu bir kez
daha gündeme geldi. Davacı, Marckx kararmdan önce ölen
babaannesinden ve karardan sonra ölen dedesinden miras
istemekteydi.
219 San, H. Gürbüz, a. g. y., s. n141.
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MALVARLIĞI
Yerel Sulh Hukuk Mahkemesi, uyu şmazlığm çözümünde
HAKLARI gerekçelerini iki hukuktan birine dayand ırmak zorundaydı.
VE
AYRIMCUK
Ya ulusal yasalardan uzaklaşarak AİHM'nirı 13 Haziran 1979
YASAĞ I günlü Marckx kararı doğrultusunda bir sonuca varacaktı, ya
da ulusal hukuka boyun e ğip, AİHM kararını görmezden
gelecekti. Sulh Hukuk Yargıcı, ülkesinin aym konuda bir kez
daha AİHM'nde eleştirilmesine gerek b ırakmayacak bir tutarlılıkla, evlilik içi çocuklarla evlilik dışı çocuklar aras ı
nda miras
açısından ayrımcılık yapılarnayacağı gerekçesini benimseyerek
birinci yolu seçti. Marckx kararmın konuyu çok açık ve doğru
bir biçimde çözdüğünü belirterek, o sırada ayrımcılığı sürdüren yasanın henüz yürürlükte olmasina karşı
n, kararım davacı
istemleri do ğrultusunda verdi.
Aslında bu karar son derece önemliydi. Bir yarg ıç, ülkesinde yürürlükte olan yasalar ı adeta geçersiz sayarak, yargısmı,
tam karşıt görüşleri içeren AİHM'nİn kararma dayandırıyordu.
Böylece Aİ HM'nin içtihad ını, ülkesinde yürürlükte bulunan
yasaları
n üzerindeki bir konuma yerle ştiriyordu. Hiç kuşkusuz
Sulh Hukuk Mahkemesi bu yakla şımı ile, hukuk üretiminde
yargı çlarm da etkili olabilecekleri konusunda öncülük yapmıştı.
Üst Mahkeme ve Yarg
ıtay ise, Sözle şme'nin devlete negatif bir yükümlülük getirdi ğini, ancak 8. maddenin Belçika
devletine, maddenin öngördü ğ
ü türde yasal düzenlemelerde
bulunmasmı zorunlu kılan pozitif bir edim yüklemediğini,
devletin elinde bu konularda çe şitli olanaklar bulundu ğunu,
yeterince açı
k olmayan 8. maddeye dayandırılan mirasta eşitliğin sağlanması konusunun yargının değil, yasama organınm
görevine girdiğini, Marckx kararmın iç hukukta doğrudan
uygulanabilirliğ i bulunmad ığını belirterek, Sulh Hukuk
Yargıcı'nın kararı
m bozarak, davacmın istemlerinin reddirıe
karar verdiler. Bozma karar ı
nın şöyle bir sonucu oluyordu,
ulusal yargı yerleri benzer uyuşmazlıklarda AİHM'nin gerekçelerini bile bile, ayrımcılığı sürdüren yasalar doğrultusunda
kararlarını vereceklerdi.
Konuyu değerlendiren Aİ HM, Marckx kararmdan önce
gerçekleşen babaarırıenin miras paylaşımının, hukuksal istikra344
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na gerek MALVARLI Ğ I
rı da gözeterek yeniden yargılama konusu yap ılması
na karar verdi. Mahkeme, böylesine ikili bir de ğer- HAKLARI
olmadığı
lendirme yapmas ının nedenini, devletlerin, A İHM'nin yeni
RIMCILIK
kararlarına göre, daha önce sonuçlanan davalar ı yeniden açma YASAĞ I
veya daha önce gerçekle ş en olaylarda uygulama yükümlülü ğü
altına girmelerini önlemek oldu ğunu aç ıklandı. Mahkeme böylece, Marcx kararmdaki görü ş ünü aynen korumakla birlikte,
na da özen gösterdiğini
'hukuki istikrar prensibi'nin korunmas ı
vurgulamış oluyordu.
Marckx kararmdan sonra ölen dedenin miras ının ise, evlinı ilgilendirmesi nedeniyle
un miras hakkı
lik dışı doğan çocuğ
bu konudaki uyu şmazliğm anılan karar do ğrultusunda çözülmesi gerektiğini belirtti. Ba şvurucunun evlilik d ışı doğmuş
olması nedeniyle, mirastan tümüyle yoksun b ırakılmasının
ayrımcılı k yasağını çiğnediği yolundaki önceki görü şünü
n Marckx davası kararı ile tam bir
yineledi. Mahkeme, olayı
unu, Sulh Hukuk Mahkemesi'nin
örtüş me durumunda oldu ğ
n,
bu gerçeği görmesine kar şı Üst Mahkeme'nin ve Yarg ıtay'm
AİHM'nin' karar ını iç hukukta do ğ rudan uygulamalarına
hangi gerekçelerin engel oldu ğunun anla şılamadığım, ayk olmayan ve eksik bir nokta
rımcılığı yasaklayan kuralda aç ı
.
Mahkeme
ayrıca, ulusal düzeyde
nı vurguladı
bulunmadığı
Sözleş me'ye uyumun sa ğlanması için mevzuatın baştan sona
lması
gözden geçirilerek kapsaml ı bir hukuk reformu yap ı
ı çizdi. Sözleşme'nin 53.
zorunluluğu bulunmadığmm altın
maddesinde devletlerin yükümlülüklerini yerine getirirlerken
uygun araçları seçmeleri için verilen sürenin, ancak on y ılda
bir yasanın de ğiş imini gerçekleş tirinceye kadar, Sözle şme' den
na olanak tanımadığını
doğan sorumluluklarını askıya almaları
vurguladı . Mahkeme olayda, aile ya şamına saygı bakımından
k yasağının çi ğnendiğine karar verdi.° (Vermaire/
ayrı
mcıl ı
Belçika 1991)
kladığı
Aİ HM, daha önce ilkesel yönden görü şünü aç ı
n ayn
ı ülkeden art arda
n benzeri olan ba şvuruları
konuları
bir
tutum
izlemektedir.
Mahkeme,
gelmesi durumunda katı
Doğru, Osman, !HAM Kararlar Rehberi, s. 248.
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MALVARLI Ğ I Vermaire kararmda bu geleneksel yakla şımını bir kez daha
HAKLARI ortaya koymuş, önüne getirilen uyuşmazliğı çözmekle kalmaVI
AYRIMCİ UK
YASA

mış Marckx kararım yaşama geçirmekte geciken Belçika'y ı ve
özellikle üst mahkemeleri ağır biçimde ele ştirmiştir.
Mahkeme'nin, Vermaire karar ı ile bu sorunu kesin sonuca
ulaştırdığı düşünülürken, aynı konu bir kez de, Mezurek/Fransa davası içinde gündeme gelmiştir. Mahkeme, 2000 y ılmdaki
kararmda, Fransız Medeni Yasas ı'nın 760. maddesini temel alarak, evlilik dışı çocuğun miras paymdaki indirimin ayr ımcılık
içerdiği konusundaki yakı
nmayı, "başvurunun yapıldığı sırada
mirasın açılmış bulunması" gerekçesiyle, Sözleşme'nin 8. ve 14.
maddelerinin kapsamı içinde görmemiştir. Ancak Mahkeme,
uyuşmazliğı, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi ba ğlamında
malvarlığma saygı ilkesi içinde değerlendirmiş, miras bırakanın
ve bağışta bulunanın ölümünden önceki kar şılıksız mal edinme haklarının Sözleşme'nin 8. maddesinin güvencesi altında
bulunmadığını kararlaştırmıştır.
Mahkeme, ayn
ı yıl içinde, birkaç ay sonraki Claus-Simon!
Almanya başvurusunda, tekrar, Vermaire kararı
na dönmüştür.
"Yalnızca sosyal ahlaki ve kültürel ilişkileri içermekle sınırlandırılama yan aile ya şamı, nafaka yükümlülükleri ve sakl ı pay gibi maddi
menfaatleri de kapsar. Kısaca belirtmek gerekirse, aile yaln ız duygusal
bir birliktelikten değil, aynı zamanda, malvarlığı ilişkilerinden de
oluşmaktadır."'

B. Sosyal Güvenlik Haklar ı Yönünden
Ayrımcılık Yasağı
Mahkeme, koşulları birbirine benzeyen kişilere devletlerce farklı uygulamalar yap ıldığı durumlarda, bunun haklı
ve inandırıcı gerekçeleri olmasın
ı aramaktadır. Devletlerin
ileri sürebilecekleri gerçekçeler de, Sözle şme'yle uyumlu ve
izlenen amaçla orantıh olmalıdır. Mahkeme, özellikle vatandaş olanlarla olmayanlar arası
ndaki farklı uygulamaların çok
Yıldınm, Gülşen, a. g. e., s. 415.
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önemli gerekçelere dayand ırılmasını istemektedir. Aynı yasal
yükümlülükleri yerine getirmelerine kar ş rn, bu yükümlülü ğü
gerçekleştirmenin kar şılığı olan haklardan yabanc ılarm yararlandırılmaması, 14. madde bağlamında ayrımcılık yasağının
ihlali olarak nitelenmektedir.
Ulusal organlar, Avusturya'dan ayr ılan bir Türk vatandaşırun iş sizlik sigortasmdan hakk ını alma istemini, Avusturya
nda o sırada
uyruklu olmamas ı ve Türkiye ile Avusturya aras ı
bulunması
tlanmamış
n
henüz
bağı
ması
n
ı
Sosyal Güvenlik anlaş
nedeniyle yerine getirmemi ş ti. Bu olay 14. madde kapsam ında
değerlendirildi:
Mahkeme öncelikle, baş vurucu Gaygusuz'un Avusturya'da hukuka uygun olarak oturdu ğunu ve belirli bir süre
burada çal ışarak iş sizlik sigortası fonuna Avusturya vatanı nitelikte katkı payı ödediğini
ı ölçüde ve ayn
daşlarıyla ayn
saptamıştır.
Mahkeme ba şvurucunun adli yard ım talebinin yetkili
ızca 1977 tarihli
ndan reddedilmesinin yaln
makamlar tarafı
işsizlik sigortas ı kanununun 33 (2) (a. maddesinin gerektirna dayanmış olduğunu
diği Avusturya vatanda şı olmaması
gözlemlemektedir.
Ayrıca, ba ş vurucunun söz konusu sosyal yard ımdan
yararlanabilmesi için gerekli di ğer koşulları taşımadığı ileri
sürülmüş değildir. Buna göre ba şvurucu acil yardımı hak etme
na benzer durumdad ır.
konusunda Avusturya vatanda şları
k
1977 tarihli İşsizlik Yasası'nın 33 ve 34. maddeleri vatanda şlı
bu
şvurucu
koşuluna belirli ayrıcahklar getirmektedir; ancak ba
kategorilerden hiç birine girmemektedir. Bu nedenle Mahkeme,
Avusturya Hükümeti'nin savunmas ını inandırıcı bulmamıştır.
Mahkeme, Komisyon gibi, ba şvurucu Gaygusuz'un ma ğduru
u acil yardmıı hak etme konusunda Avusturya vatanda şı
olduğ
ndaki farklı işlemin "objektif ve hakl ı bir
olan ve olmayan aras ı
nedene" dayanmadığmı kabul etmektedir.
Avusturya Hükümeti söz konusu dönemde Türkiye ile
karşılıklılık anlaşmasıyla bağlı olmasa bile, Sözle şme'yi onay347

MALVARLI Ğ I
HAKLARI
AY RMC İ UK
YASAĞ I

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

MALVARLIĞ I larken bu Sözleş me'nin birinci bölümünde tanımlanan hak ve
HAKLARI özgürlükleri kendi egemenlik alan ı içinde bulunan herkes için
VI
AYRIMCUK
güvence altı
na alma yükümlülü ğü ile bağlarımıştır. Açıklanan
YASAĞ I nedenlerle 1 Numarah Protokol'ün 1. maddesiyle ba ğlantılı
olarak, Sözleş me'nin 14. maddesi ihlal edilmiş tir. (Gaygusuz/
Avusturya, 1996)
izleyen yı llarda sosyal güvenlik ödenekleri nedeniyle cinsiyet yönünden ayrımcılığı n tartışıldığı bir başvuru
İngiltere'den gelmiştir. İngiliz vatandaşı olan başvurucunun,
1984 yilmda evlendiği eş i Marlene WILLIS ile ortak ya şamlarmdan olan 1989 ve 1990 do ğumlu iki çocukları bulunmaktadır.
Bayan WILLIS 1996 yılı
nda 39 yaşı
nda iken kanser nedeniyle
yaşamını yitirmiş tir. Ailenin geçimi büyük ölçüde sa ğlığında
iyi bir işte çaliş an Bayan WILLIS kazanımlarıyla sa ğlanıyordu.
Bayan WILLIS 1994 yılma kadar sosyal güvenlik primlerini tam
olarak ödedikten sonra, iş yapamaz duruma düş mesi nedeniyle
katkı kredilerine hak kazanm ışt
ı . Başvurucu da, karısının ve
çocuklarının bakımı için işinden ayrılmak zorunda kalm
ışt
ı.
Karısının ölümünü ardmdan k ısa bir süre düş ük ücretle yarım
gün çalışmayı denemiş, ancak çocuklarının bakımı gerektirdiği
için, önemli bir ekonomik katk ısı olmadığı kan
ıtlanan bu işten
ayrılmıştır. Başvurucu, iş sizlik ve sağlık sosyal güvenlik ödenekleri için İşsizlik ve Sağlık Ödeneği birimine (Benefit Agency)
başvurmuştur. Baş vurucu (Bayan WILLIS'in kocas ının benzer
koşullarda ölmesi halinde almaya hak kazanaca ğı ödemelere
eşdeğer olan) "Dul Kadı n Ödeneği ve Dul Kalan Anne Tahsisat ı"
Yasası ile "Sosyal Güvenlik ve Yararlanma'ya ili şkin 1992 Yasas ı"

kapsamında ödenmesi gereken i şsizlik ve sağlık ödeneğinden
yararlanma isteminde bulunmu ştur. Ancak, İşsizlik ve Sağlı
k
Ödeneğ
i birimi, 1989 yılında verdiği yanıtında, ba şvurucunun
talep ettiği işsizlik ve sa ğlı
k ödeneklerinin dul kalan erkekler
için olmadığını ve kadı
nları destekleyen bu haklardan yak ı
nmacınm yararlanamayaca ğın
ı bildirmiştir..
Mahkeme öncelikle, Sözle ş me'nin 14. maddesinin, 1
Numaralı Protokol'ün 1. maddesi ile ba ğlantılı olarak olaya
uygulanabilirliğini tartışmıştır:
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Mahkeme şu konuyu an ı msatmaktadı r: Mahkemenin MALVARLII
kendi içtihatları uyarınca Sözle şme'nin 14. maddesi, Sözle şme'de HAKLARI
ve Ek Protokoller'de belirtilen di ğer hükümleri tamamlamaktad ır. VE
AYRIMCILIK
Sozleşme nı n 14. maddesi, Sozle şme ve Sozleşme Protokollerı nde be- YASAĞ I
lirtilen diğer hükümler tarafindan korunan "haklar ve özgü rlüklerden
yararlanma" ile bağlantılı olarak etkili olmas ının dışında, bağımsız
bir etkinliğe sahip değildir. Buna karşı n 14. maddeye ba şvurulması
Sözle ş me'de ve Ek Protokoller'de belirtilen diğer hükümlerin ihlali
anlamına gelecek bir ön varsa y ı m olarak kabul edilmez -ve bu a şamaya
kadar madde 14 özerktir. - Yak ınılan olgular Sözle şme'de belirtilen
haklardan birinin veya birden fazlas ının kapsamı içine girmedikçe,
Sözleş me madde 14'e başvuru olanağı yoktur (Bakını z Gaygusuz v.
Avusturya, 16 Eylül 1996 tarihli Daire İlamı, İlamlar ve Kararlar
Raporları 1996 IV, p. 11636)
"29.

30. Başvurucu, her iki maddi hakkı n yasal gereklerinin yerine

getirilmesi durumunda ödenebilir olmas ı nedeniyle Dul Kad ın
Ödeneğinin ve Dul Anne Tahsisatını n 1 Numaralı Protokol'ün 1.
maddesinin kapsamı içinde olduğunu ileri sürmektedir. Ba şvurucu
tartışı lmakta olan ödeneklerden yararlanma hakk ının Ulusal Sigorta
Fonu'na yapı lan prim ödemeleri koşuluna bağlı olduğu gerçeğine
dikkati çekmektedir. E ğer primler açı kça 1 Numaralı Protokol'ün 1.
maddesi kapsamı na giriyorsa, sonuçta ortaya ç ıkan ödenekler de aynı
kapsama girmek zorundadır.
ı da sözü edilen Gay32. Mahkeme şunu anımsatmaktadı r: Yukar
gusuz davası nda (paragraf39- 41), acil durum yard ımı hakkı, (Buna
ilişkin hak sahipliği iş sizlik sigortasına yapı lacak prim ödemeleri yle
bağlantılıdı r) 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi anlamı nda maddi
bir hakkı oluşturmaktadı r. Benzer bir biçimde Komisyon (Avrupa
İnsan Hakları Komisyonu) kiş inin sonrasında alacağı sosyal sigorta
ödenekleri ile ilgili önceden yapmış olduğu prim ödemelerinin, ilgili
maddenin anlamı içerisinde bulunan mülkiyet hakk ının bir parçası
olduğunu belirtmiş ti (Bakınız baş vuru no. 5849172 Müller v. Avusturya 3 DR 25 (1975) ve ba şvuru no 10094182 G v. Avusturya 38
DR 84 (1984)).
33. Mahkeme, başvurunun yapıldığı dönemde Dul Kadın Ödeı ölmü ş olan
neği ve Dul Anne Tahsisatına ilişkin ödemelerin, kocalar
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MALVARLI ĞI ve 1992 yılındaki yasada belirtilen ko şulları gerçekleştiren kadınlara
HAKLARI yapıldığını belirtmektedir (bakınız paragraf 16, 17). Söz konusu her
VE
iki sosyal sigorta ödeneklerine ili şkin ödemeler Ulusal Sigorta Fonu
AYRIMCIUK
(söz konusu fona kad ın ve erkek çalışanlar kendilerinin i şçi veya
YASAĞI

kendi işini yapan kişi statülerine göre prim ödemek zorunda yd ılar)
dışından karşılanmaktadır..

34. Görülmekte olan davada, başvurucunun Dul Kadın Ödeneği
ve Dul Anne Tahsisatına ilişkin çeşitli yasal koşulları yerine getirmediği veya taşımadığı hakkında herhangi bir tartışma yapılmamıştır.
Yukarıda belirtilen ödeneklere ilişkin başvurucunun hak sahipliğinin
reddi, yalnızca onun erkek olmas ına dayanmaktadır. Başvurucuyla
aynı pozisyonda olan bir kadın, uygulanabilir iç hukuk uyarınca,
Dul Kadın Ödeneği ve Dul Anne Tahsisatını alımı hakkına sahip
olacaktı.
35. Mahkeme, Ulusal Sigorta Fonu'na yap ılan sigorta prim
ödemelerinin başvurucu tarafindan değil de kar
ısı taraJindan ödenmesi gerektiği yasal koş ulunu çok önemli olarak görmemektedir. Bu
nedenle primlere karşılı k olarak verilen sosyal güvenlik ödeneklerinin
1 Numaralı Protokjil'ün 1. maddesinin doğası ve kapsamı çerçevesinde
bir " malvarlığı hakkı " olduğunun Mahkeme tarafindan açıklanmas ı
gerekmektedir.
36. Mahkeme bu nedenle, Dul Kadın. Ödeneğine ve Dul Anne
Tahsisatına dair hak sahipliğinin -yürürlükteki yasalar uyar ınca- 1
Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin kapsam ına giren yeterli bir
nesnel hak olduğunu düşünmektedir. Mahkeme ayr
ıca, başvurucunun Dul Kadın Ödeneği ve Dul Anne Tahsisat ı taleplerinin sahip
olduğu cinsiyet farklılığı gerekçesiyle reddedilmesini, ilgili şikayetin
bu.yönü yle Sözle şme'nin 14. maddesinin uygulanabilirliğine olanak
tanıdığına dikkat çekmektedir (Bak ınız Gaygusuz v. Avusturıja, daha
önce bahsedilen ilam, paragraf12C41)."

Mahkeme ikinci a şamada, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi ile bağlantılı olarak, Sözleş me'nin 14. maddesine aykırılık
olup olmadığını araştırmıştır:
"37. Başvurucu, erkek ve kadının Dul Kadın Ödeneği ve Dul
Anne Tahsisatına ilişkin hak sahipliğindeki farklı uygulaman ın
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makul ve objektif bir hakl ılığa dayanmadığını iddia etmektedir. Ba ş- MALVARUI
HAKLARI
vurucu ayr ı ca söz konusu uygulama farkl ılığını n basmakalı p bir
cinsiyet anlay ış ma dayandığını, bu cinsiyet anlay ışının ise Birleşik
Krallık'taki sosyal koşulları tam olarak yans ıtmadığını iddia etmek- YASAĞ I
tedir. Ba şvurucu, dul kad ını n ihtiyaç içinde olup olmad ığını n resmi
makamlarca kontrol edilmemesinin, kadınları n yüksek kazanca sahip
olup olmad ıklarına bakılmaksızı n söz konusu haklardanfaydalanmas ı,
aynı durumda olan erkeklerin ise ihtiyaç içinde olup olmad ıklarına
bakılmaksızı n söz konusu haklardan yoksun kalmalar ı anlamına
geleceğini iddia etmektedir. Kaynakların sınırlı olması gerçeği, tüm
kaynakları n matemde olan dul kad ını n korunmas ı üzerine (Dul
erkeklerin zarar ı na olarak) odaklanmas ı gerçeğine hakl ılı k kazandırmamaktadır. Ba şvurucu kendi karısıyla e şdeğer bir pozisyonda
olan çalış an kadin ı n (ölümü halinde hayatta kalan akrabalar ına
sunulacak olan olanaklar ın sınırlı olmasına rağ mn) erkeklerle ayn ı
oranda prim ödemek zorunda oldu ğu gerçeğ ine dikkat çekmektedir.
Baş vurucu Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ço ğunluğu tarafından
"hayatta kalanlara dair ödeneklerde" benimsenen yakla şımı n daha
az ayrımcılık teşkil ettiğine dikkat çekmektedir.
39. Mahkeme içtihatları na göre söz konusu i ş lemin objektif ve
makul bir hakl ılık ta şımaması veya kanuni bir amaç gütmemesi veya
istenilen amacı gerçekleş tirmek için kullan ı lan yöntemler aras ında
makul bir denge ili şkisinin olmamas ı halinde söz konusu i şlem,
madde 14 bağlamında ayrımcılık te ş kil edecektir. Sözle şme'ye üye
devletler benzer durumlar aras ındaki hangi fakl ılıkları n hangi ölçü
ı hususunda veya olup
çerçevesinde farkl ı uygulamaya tabi olacaklar
olma yacaklarını saptarken, belirli bir takdir yetkisine sahiptir. Buna
karşı n Mahkeme'nin özellikle cinsiyet gerekçesine dayanan uygulama
farklılığını Sözleş me ile uyumlu olarak de ğerlendirmesi için çok ciddi
gerekçeler ortaya konmak zorundad ır(Bakın ız, diğerleri arasında, Van
Rallte v. Hollanda, ilam 21 Ş ubat 1997, Raporlar 1997-1 Cı39).
40. Mahkeme, ba şvurucunun kar ısını n evliliklerinin büyük
bir kısmı nda çalıştığını ve tüm bu süre boyunca sosyal güvenlik
primlerini -kendisiyle ayn ı pozisyonda olan bir erke ğ in ödeyeceği
ıca,
şekilde- tam olarak ödedi ğ ine dikkat çekmektedir. Mahkeme ayr
ısını n ve çocuklarını n bakımını üstlenmek üzere
başvurucunun kar
ıldığını ve (daha düş ük kazançlı
3 Kası m 1995 tarihinde i şinden ayr
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birisi olarak) karısını n ölümünden sonra part-time olarak çal ışma
hayatına geri dönmesinin ekonomik olmayacağını n kanıtlandığı na
VE dikkat çekmektedir. Bütün bunlara rağmen Başvurucu karısının ölüAYRIMCILIK
mü üzerine (çok kısı tlı olarak) sadece birkaç ödeneğe hak kazanmıştır.
YASAĞ I
Bu ödenekler, başvurucu şayet kadın olsaydı ve ölen karısı da onun
kocası olsaydı çok daha fazla olacakt ı.

MALVARLI ĞI
HAKLARI

41. Mahkeme, ba şvurucunun Dul Kad ın Ödeneği ve Dul
Anne Tahsisatı başvarusuna ilişkin verilen ret kararını n yaln ızca
başvurucunun erkek olmas ı gerçeğine dayanhğını gözlemlemiştir.
Başvurucunun sözü edilen ödeneklere ili şkin gereken diğer koşulları
taşı madığı hususu tartışılmanııştır. Baş vurucu söz konusu ödeneklere
ilişkin hak sahipliğ i konusunda benzer durumda olan bir kad ının
koşullar
ını taşımaktadır.
42. Mahkeme, ba şvurucunun mağduriyetini doğuran söz konusu
ödeneklere ilişkin
işlemlerdeki uygulama farklılığı n ın "objektıf ve makul" bir haklılığa dayanmadığını gözlemlemektedir.
43. Bu nedenlerle Sözle şme'nin 14. Maddesi, 1 Numaralı Protokol'ün 1. Maddesiyle ba ğlantılı olarak ihlal edilmiştir."

(Willis/ İngiltere, 2002)
Böylece sosyal güvenlik uygulamalarmda, sigortaiılarm
ödedikleri prinılerden yola çıkan Mahkeme, bu yükümlülüklerini yerine getiren ödevlilerin uyruk yada cinsiyet ayr ımı
gözetilmeksizin edinilmi ş hak düzeyine gelen ödenek ve yardımlardan eksiksiz yararland ırılmaları gerektiğini kararlarıyla
benimsemiş olmaktadır.
Devletler, Aİ HM kararlarını, uyuşmazlık konusu olayları Mahkeme'nin de ğerlendirmeleri do ğrultusunda bir çözüme bağlamakla uygulamış olmuyorlar. Bilindiği gibi kararlar
kiş isel çözümler içermektedir. Bununla birlikte bir ülkede,
eğer aynı tür sözleş me ihlalleri yineleniycrsa, demek ki ulusal hukuk, kurumlarıyla birlikte henüz Aİ HS'nin öngördüğü
güvenceleri özümseyecek düzeye eri şmenıiştir. Böyle bir yar1
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gıya 'varabilmek için, yeni olaylarm, A İHM'nin ilke kararmdan sonraki uygulamalardan kaynaklanmış olup olmad ığma
bakmak gerekecektir. Yukar ı da sunulan ve 2002 y ılında sonuçlanan Willis davası, 1997 yılmdan gelen bir ba şvurudur.
Mahkeme, 2000 y ılında, yani Willis karar ından önce yap ılmış
aynı konudaki beş başvuruyu birle ştirerek, 2007 y ılında dostça çözüm yoluyla sonuçland ırmıştır. Özellikle ulusal hukuktaki uyum sorunlarmm nas ıl aşıldığım belgelemek aç ısmdan
kararm gerekçesinden aldığımız bazı bölümleri a şağıya aktarıyoruz:
"1. Dava sırası yla Bay Neville Hancock, Bay Malcolm Mawer,
Bay Philip G. Morrison, Bay David 1 . Mann ve Bay lan P. Northwood tarafindan ("Ba şvurucu") s ırası yla 26 Eylül 2000- 28 Eylül
2000, ve son üç ba şvurucu aç ısı ndan 29 Eylül 2000 tarihlerinde
mesinin
İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözle ş
(Sözleş me. 34. maddesi uyarı nca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
("Mahkeme") önünde Birle şik Krallık ve Kuzey İrlanda'ya karşı yapılan beş baş vurudan (no. 63470100, 634 73/00, 63 474/00, 63645100
ve 63702100) kaynaklanm ıştır.
3. Ba şvurucular Sözle ş me'nin 8. ve 14. maddeleri ile 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine dayanarak, erkek olduklar ı ve dolayısıyla da dul kad ınlar tarafindan yararlan ı lan sosyal güvenlik katk ılarını n kendilerine öden memesinden yak ınmaktadırlar.
5. Tarafları n konuyla ilgili değerlendirmelerini alan Mahkeme
26 Ağustos 2003 tarihinde ba şvuruları, Dul Kadı n Ödentisi (DKÖ)
ve Dul Anne Tahsisatı (DAT) yak ınmaları açısı ndan kabul edilebilir, geri kalan k ısımlar aç ısı ndan ise kabul edilmez bulmu ştur.
16. Konuyla ilgili ulusal hukuk ve uygulama Mahkeme'nin
Willis/Birleş ik Krallı k, no. 36042197, 14-26, A İHM 2002-IV,
kararı nda belirtilmiştir.
17. Sorumlu Hükümet 11 May ı s 2005 günlü mektubu ile
Mahkeme'yi Lordlar Kamaras ı 'nı n Dul Kadı n Ödentisi (DKÖ) ve
Dul Anne Tahsisatı (DAT) istemleri konusunda karar vermi ş olı nca ilkesel olarak olay tarihinde dul kad ınlara
duğ u, bu karar uyar
yapı lan bu ödemelerin, dul erkeklere yap ılmamasına ili şkin objektif
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MALVARLI ĞI bir gerekçenin bulunmamas ına karşı n, Hükümet'in İnsan Hakları
HAKLARI Yasasını
n (Human Rights Act/1998) 6. Bölümü'ne dayanarak saVE
vunma yaptığı konusunda bilgilendirmi ş tir. Mahkeme bu görü şü
AYRIMCIUK
ve ayrı ca konuyla ilgili önüne getirilmi ş olan davaların yoğunluğuYASMI

nu da göz önüne alarak İnsan Hakları Yasası savunmasının ancak
ulusal alanda uygulanabilir oldu ğunu, Hükümet'in ilkesel olarak
DKÖ ve DAT öden ıelerine ilişkin 2001 öncesi döneme ait mevzuattan kaynaklanan dul erkekler tarafindan yap ılmış olan tüm istemleri
çözüme ulaştırma haz ırlığı yaptığını belirtmiştir.
18. Başvurucuları n avukatları tarafindan Mahkemeye gönderilen 12 ve 15 Mayı s 2006 tarihli ve 9 Kas ı m 2006 tarihli mektuplar ile
Mahkeme, Bay Hancock'a 10, 321. 69 İngiliz Sterlini, Bay Mawer'e
25, 820. 51 İngiliz Sterlini, Bay Mann'a 9, 436. 73 İngiliz Sterlini,
Bay Morrison'a 10, 623. 29 İngiliz Sterlini, Bay Nortwood'a 4, 662.
58 İngiliz Sterlini önerildiğ i konusunda bilgilendirilmiştir.
19. Mahkeme tarafindan ba şvurucuları n temsilcilerine Bay
Hancock açıs ı ndan 30 Ekim 2006'da, Bay Mawer aç ısından 6 Ekim
2006'da ba şvurularına hiç bir ba şlık altı nda devain etmediklerini
doğrulamak amac ı yla ve Mahkeme'nin ba şvuruları listesinden dilşürebileceğ i bilgisini veren birer mektup gönderiln ıiştir. Ba şvurucuların avukatları tarafindan mahkemeye gönderilen 14 Aral ık 2006
ve 20 Ekim 2006 tarihli iki mektup ile vekiller herhangi bir istemleri
olmadığını ve yargılamanı n sonu çlandırılabileceğini Mahkemeye
bildirmişlerdir.
20. Mahkeme tarafindan ba şvurucuları n temsilcilerine Bay
Mann açısı ndan 6 Ekim 2006'da, Bay Morrison aç ısından 16 Ekim
2006'da ve Bay Northwood aç ısından 15 Kası m 2006'da hiç bir
başlık altında başvuruları na devam etmediklerini doğrulamak ve
Mahkeme'nin ba şvuruları listesinden tü mü yle dü şürebileceği bilgisini veren birer mektup göndermi ştir. Ba şvurucuları n avukatları
tarafindan ba şvuruları n düş ürülmesine itiraz eden herhangi bir dilekçe gönderilmemiştir."

Böylece, dostça çözüm gerçekle şmiş tir. Mahkeme, yanlar arasında var ı lan uzlaşmayı , Sözleşme'nin 39. maddesi
uyarmca insan haklarma sayg ı ilkesine uygun buldu ğundan,
Sözleş me'nin 37/1. ve Mahkeme İç Tüzüğü'nün 62/3. madde354
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leri uyarınca ba şvurularm i şlemden kald ırılmasını kararlaştırmıştır.tm (Hancock ve Di ğerleri! İngiltere, 2007)
nYine İngiltere'de geçen ba şka bir olayda, kar ısı 1992 yılı
umlu
iki
çocuklarmın
da ölen, geride kalan 1979 ve 1983 do ğ
na üstlenmek durumunda kalan ba şvurubakımını tek başı
cunun dul kadınlara verilen ödentiden yararlanmak için 12
Ekim 1999'da yapt ığı baş vuru 2000 yılında kad ın olmadığı
gerekçesiyle reddedilmi şti. Ba şvurucu Birle ş ik Krallık ulunca böyle bir sosyal güvenlik yard ınmıın
sal mevzuat uyarı
gerçekleş mesinin olanaksızlığı ve temyiz baş vurusundan bir
nı temyiz etyarar beklenemeyeceği gerekçeleriyle ret karar ı
menin
8.
ve
14.
maddeleri
ile 1
memişti. Ba şvurucu, Sözle ş
Numaralı Protokol'ün 1. maddesine dayanarak, erkek oldundan
u için dul kad ınlara ödenen sosyal güvenlik katk ıları
ğ
yararlandırılmadığı gerekçesiyle ba şvuruda bulunmu ştu.
u gibi ba şvurunun kabuHükümet, yukar ıdaki davada oldu ğ
nlü anlamına gelen bir savunma yapm ıştı . Bu olayda da yak ı
na yapılan 6,346. 34 İngiliz
macı Bay Donovan'a Hükümet ad ı
Sterlini tazminat önerisinin kabulü ile sorun dostça çözüme
ıştır. 4 (Donovan/
bağlanmış ve dosya i şlemden kald ırilm
İngiltere, 2007)
nda ba şvurucu Sözle ş me'nin 8. maddesine
Willis davas ı
dayanmamıştı . Son iki kararda ise ba şvurucular 8. maddeyi
ileri sürdükleri için Mahkeme de bu konuyu de ğerlendirmiş
ve 8. madde yönünden de Sözle ş me'nin ihlal edildi ğini kararlaştırmıştır. Böylece A İHM'nin kararı ile yalnız İngiltere ölçeğinde değil, tüm Avrupa'daki yanlış bir uygulama düzeltilmi ş
olmaktadı
r.
2. 1 Numaralı Protokol'ün, Sözle ş menin 6. Maddesi

İ le Birlikte Uygulanmas ı
Adil yargılanma güvencelerini içeren AİHS'nin 6. madu tüm haklar ı
desi, Sözle ş me'nin ve Ek Protokollerin korudu ğ
Cengiz, Serkan, çevirisi.
Cengiz, Serkan, çevirisi.
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kapsamaktadır. Sözleşme'nin en çok uygulanan ilkelerini içeren
6. madde, çok yaygı
n bir uygulama alanı bulmuştur. AİHM'nin
kuruluşundan beri verdiği kararİarm yarısmdan fazlası adil
yargılanma hakkı ile bağlantıhdı r. Adil yargılanmanm gerçekiLE B İRLİ KTE
leştirilemediğ
i koşullarda, malvarlığı hakları
nın korunmasmda
UYGUNMASI
da sorunlarla karşılaşılması kaçmılmaz olmaktadır.
Sözleşme'nin 6. maddesi malvarlığı davaları
na uyarlandığı
zaman, çok geniş bir inceleme alanının içine düşüln-ıesi kaçmılmaz olmaktadır. Böyle bir yoğunluğu olabildiğince daraltmak
amacıyla, malvarlığı hakları ile adil yargılanma güvencelerinin
birlikte de ğerlendirildiği kararlardan bazı örnekler vermekle
yetineceğiz. tikesel nitelikteki bu kararlarm, Mahkeme'nin,
doğru ve adaletli bir yarg ılamanın gerçekleştirilmesi için öngördüğü temel koş ullarm aydmlatılmasma yard ımcı olabileceğini
düşünüyoruz:

1 NUMARAU
PROTOKO ['UN
SOZLEŞME NIN

A. Yargı Yerine Erişim
Yargı yerine eriş imin olmazsa olmaz ko şullarmdan birisi,
kiş ilerin, sorunlarını çözecek mahkemelerin varl ığıdır. Eğer
mahkemeler yoksa, var olanlar görevlerini yapm ıyorlarsa,
yargı yeri yok demektir. Bu konuyu, Avrupa Konseyi'nin
nüfusu en az olan, yarg ısal yapılanması da ayn
ı ölçüler içerisinde yetersiz kalabilen San Marino'dan alman bir örnekle
açıklayacağız:
"Başvurucu kurulu şun taşınmazı , 1985 yılında yasal
yollardan kamula ştırıldığı halde, izleyen iki y ıl içerisinde
herhangi bir kamusal amaç için kullan ılmamış tır. İdare,
1987 yılında, ta şmmazm yaln
ız bir kısmın
ı kamu hizmetinde
değerlendirmiştir. Ba şvurucu, taşınmazmın kullanılmayan
bölümünün kendisine geri verilmesini istemi ştir. Devlet bu
istemi reddedince, baş vurucu, kamu hizmetinden artan ta şı
nmazmın mülkiyetinin kendisine verilmesi için ilk derece hukuk
mahkemesinde dava açmıştır. İlk derece hukuk mahkemesi
uyuşmazlığm idari nitelikte olduğu gerekçesiyle görevsizlik
-kararı verince, davacı bu kararı temyiz etmiştir. Başvurucu,
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aynı istemle idare mahkemesinde de bir dava açmıştır. İdare
Mahkemesi, yasama organmın arazi üzerindeki işlemlerin
tamamlanması için bir süre belirlediğini, kamulaştırmalardan
kaynaklanan davalarm hukuk mahkemelerirıde görülmesi için
yasa tasarısı hazırladığını belirterek, davayı görev yönünden
reddetmiştir. Yargıtay da, dosyayı 4 yıl beklettikten sonra,
bu konunun hukuk mahkemesinin görev alan ına girmediği
gerekçesiyle, dosyayı İdare Mahkemesi'ne gönderme kararı
almıştır. Böylece, San Marino'daki mahkemelerin hiç birisi,
başvurucunun davasmın özü hakkında karar vermemiş, uyuşmazliğı çözümsüz bir durumda bırakmışlardır.
AİHM, ulusal düzeyde uygulanacak yasalar ile, uyu şmazhğın hukuk veya idare mahkemelerinden hangisi tarafmdan
ve esastan sonuçlandırılacağı konusunda bir değerlendirme
yapmayacağım belirttikten sonra, görüşünü aşağıda özetlenen
çok yalm ve kestirme gerekçelerle aç ıklamıştır:
"Mahkeme, başvurucunun bu yargı yerlerinde davasının çözümünü isteme hakkına sahip olduğu halde, mahkemelerin hiç birisinin,
kamulaştırmadan artan arazinin hakkı olup olmadığı ve kendisine
geri verilip verilmeyeceği konularını çözüme kavuşturmadığını saptamıştır. Mahkemeye göre, ba şvunwunun davasının reddedilmesi,
Sözle şme'nin 611. maddesinin güvencesi alt ında bulunan yargı yerı kararı
nda, 1
lerine erişim hakkını ihlal etmiştir." Mahkeme ayn

Numaralı Ek Protokol'uri 1. maddesindeki mülkiyet hakkının
ve Sözleşme'nin 6/1. maddesindeki uygun sürede yarg ılanma
hakkının da başvurucu yönünden ihlal edildi ğini kararlaştırmıştır. (Benetico Capella Paolini/San Marino, 2004)
Yukarıda özetlenen kararın da ortaya koydu ğu gibi,
önemli olan, uyuşmazliğm yanlarmın, adil yargilanma güvencelerinden yararlandırılmalarıdır. Bu açıdan AİHM, Avrupa
ölçeğindeki bir Uyuş mazlik Mahkemesi gibi, davalarm türleri
ve görülece ği mahkemeler konusuyla hiç ilgilenmemektedir.
Davanın niteliği ne olursa olsun, ulusal düzeyde adli veya idari
yargı yerlerinden hangisinin görevine girerse girsin, önemli
Kılmç, Utku, çevirisi.
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olan hiç bir uyu şmazlığm çözümsüz bırakılmamasıdır. Bu
konuda gereken önlemleri almak, yargı yerleri arasmda çıkaSOZLE ŞMENR
bilecek olumlu ya da olumsuz görev uyu şmazliklarmı en kısa
6. MADDESI
yoldan etkili biçimde çözmek, ilgili devletlerin sorumluluğu
İ LE B İ RLİ E
altındadır.
UYGULANMASI
1 NUMARAIi

PROTOKOL'UN

1984 yilı
nda, başvurucuya ait taşı
nmaz, Selanik Belediyesi'nin yapmakta olduğu çevre yolunun geçirilmesi amac ıyla
kamulaştırilnııştır. Ba şvurucu alt mahkemede yürütülen yargılama sonucunda kararla ştırilan kamulaştırma bedelini yetersiz
bulmuş ve Yargıtay'a başvurmuştur. Yargı tay, 3 Aralık 2003
günlü kararında, dayandığı olguları
n ve değerlendirilmesini
istediği temyiz nedenlerinin baş vurucunun dilekçesinde yeterince açık olarak belirtilmediği görüşüyle, temyiz istemini
reddetmiştir.
Mahkeme, konuyu, başvurucunun yargı yerine erişim
hakkmın kullanmasıyla ilgili resmi bir yakınma olduğ
u görüşüyle kabul edilebilir bulmuştur. İçeriğinin sorgulanmasmda
ise, öncelikle Yargıtay'm temyiz istemini reddeden karar ı
nı
n
temel aldığı hukuksal ölçütler üzerinde durmuş tur. Hukuksal
konumuna ve kabul edilmiş yargısal kararlara göre, Temyiz
Mahkemesi'nin, uyu ş mazliklarm çözümünde, kendine özgü
doğal bir rolü bulunmaktadır. Bu rol de, yasanın doğru olarak
uygulandığı
nı gözden geçirmekle sı
n ırlıdır. Başvurucunun
ileri sürdüğü savlar, Temyiz Mahkemesi' r ıi davanın olgularmı
yeniden kurmak zorunda b ırakmamıştır. Başvurucunun, temyiz istemlerini ve konu ile ilgili olgular ı Yargıtay'ca öngörülen
biçimsel koşullara uygun olarak sunmkta yetersiz kald ığı
doğrudur. Bununla birlikte baş vurucu, dilekçesinin girişinde
davanın temel olgularmı özetlemiştir. Tarih sırasına göre birbirini izleyen yöntemsel süreçlere uygun olarak itiraz etti ği karara ilişkin yakmmalarmı açıklamıştır. Nitekim bu özet anlatım,
davadaki durumun yeniden incelenmesine neden olmu ştur.
Başvurucu Bayan ayrıca, aleyhinde bulunan kararı da dilekçesinin ekinde sunmu ştur. Yargıtay tarafmdan benimsenen
biçimiyle davadaki olgular ı
n yazılmamasma karşm, dilekçe,
Temyiz Mahkemesi'nin ilgisini çekmiştir. Yargıtay'm dilekçeyi
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kabul edilemez diye tanımlarken, 'davanın olgularının başvurucu
tarafindan açıkça belirtilmediği sam' konusundaki tutumu, aşırı
biçimci bir yaklaşımdır. Bu katı tutum, başvurucunun hukuka
aykırilık savlarmm mahkemece tekrar gözeden geçirilmesini
önlemiş olmaktadır. Baş vurucuya, mahkemeye başvurma
hakkma yönelik olarak getirilen bu k ısıtlama, yasal kesinlik
sağlama ve adil yargılanma amaçları ile orantısız olduğundan,
Sözleşme'nin 6/1. maddesini ihlal etmiştir.
Başvurucuya ödenen bedelin, kamula ştırılan malın değeri
ile karşılaştırı
ldığında uygun olarak tanımlanabileceği görüşüyle, ulusal yetkililerin takdir payını aşmadıklarını belirten
Mahkeme, varılan sonucun keyfi oldu ğuna ilişkin herhangi
bir kanıtda sunulmadığını vurgulayarak, başvurucunun 1 Nurdığı ihlal savlarmı
maralı Protokol'ün 1. maddesine dayand ı
ise, "kabul edilemez" bulmu5tur. 6 (Lıakopoulo/Yunanistan,
2006)
Mahkeme, üyuşmazliğı özünü oluşturan başvurucunun
kamulaştırma bedelinin yetersizli ği konusundaki istemlerini
araştırmaya gerek görmezken, temyiz dilekçesinde aranan
biçimsel koşullarm yerine getirilmedi ği gerekçesiyle üst yargı
birimlerine erişiminin önlenmesini, adil yargilanına ilkelerine
aykırı bulmuştur. Yargı yerine erişim, geçerli hukuk kurallarını özelikle tıkamak amacıyla
nın, kimi zaman hak arama yolları
gibi,
bir mesleğin üyelerinin
önlenebildiği
kullanılmasıyla
örgütlü etkinliklerini pekiştirmeyi amaçlayan. düzenlemelerle
de, engellenebilmektedir.
Kilise'nin ulusal hukukta tüzel ki şiliği bulunmadığı gerekçesiyle taş mmazlarma devletçe el konulmas ı nedeniyle
ığı davanın ulusal mahkemece reddedilmesi, (Canea Katolik
açt
Kilisesi/Yunanistan, 1997)
ığı alaÜcretini alamayan mühendisin i ş sahibine karşı açt
cak davasınm, bu tür davalarm ancak üyeleri ad ına Teknisyenler Odası tarafmdan açılabileceği, bireysel olarak açilamayacağı
gerekçesiyle reddedilmesi, (Philis/Yunanistan, 1991)
"

Dinç, Defne, çevirisi.
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1 NUMARALI
PROTOKOI'ÜN

AİHM'nce yargı yerine erişimi engelleyen uygulamalar
olarak nitelendirildi.

SÖZLE ŞM E ' N İ N
6. MADDES İ
İ LE B İ RLİ KTE
UYGULANMASI

Orta Avrupa'da gerçekle şen siyasal ve ekonomik de ğişimler, yeni katılı mlarla Avrupa Konseyi'nin büyümesine
ve AİHS'nin uygulama alanını
n genişlemesine neden oldu.
AİHM'nin gündemine ta şı
nan uyuşmazlıkların önemli bir
bölümü, genellikle, bu ülkelerin önceki yap ılanmalarının
güncel koşullara uyarlanmas ı sırasında karşılaşılan sorunlarla
ilgili olabilmektedir. Örne ğin Romanya'da Komünist yönetim
sırasmda kendisinden alınan taşmınazlarmırı geri verilmesini
isteyen kişi, baş vurusunu inceleyip sonuçland ıracak bir yargı
yeri bulamamıştır. Romanya Yüksek Mahkemesi, hiç bir ulusal mahkemenin bu do ğrultudaki bir istemi inceleyip karara
bağlamaya yetkili olmadığını kararlaştırmıştır. Romanya iç
hukukuna göre bu tür istemler ancak ba şsavcılık eliyle çözülebiliyordu. AİHM, başsavcıhğm Sözleşme'nin 6(1). maddesi
bağlamında bir mahkeme olmadığını belirterek, yakınma
konusu olayda, ba şvurucunun yetkili bir yargı yerine ulaşma
hakkının çiğnendiğirte karar vermiş tir. (Vasilescu/Romanya,
1998)

B. Yargı Yerlerinin Nitelikleri
Sözleş me' nin 6. maddesinin 1. bendinde, devlet ad ı
na yargı erkinin "yasal, bağımsız ve yansız" mahkemeler eliyle gerçekleştirileceği belirtiliyor. Birbirini bütünleyen bu üç koşuldan
birisinin eksikliği durumunda, adil yargılanmadan söz edilemeyecektir. Yargılama yerlerinin ba ğımsızlığı, onlara görev
veren, yetki tanıyan ulusal yasalarla doğrudan bağlantılıdır.
Bağımsızlık, AİHM kararlarında başka bir organdan, topluluk veya kişiden emir almamak, onları
n etki alanı içinde kalmamak olarak de ğerlendirilmektedir. Bu niteliklerin varlığını
araştırırken, Mahkeme, yarg
ı yerlerinin yasa ile belirlenen
görevlerini, üyelerinin atanma biçimlerini, görev sürelerini,
yarg
ıç olarak çalıştıkları sürece başka kişi ve kurumlara karşı
227
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bağımsı z olup olmad ıklarını, görevden aimma yöntemlerini
tartışmaktadır. Yansızlık ise, yargı yerlerinin kuruluş koşullarından çok, yargıçların e ğilimleri ve görev anlay ışlarıyla
ilgilidir. Yans ızlık, mahkemelerin ola ğ an ve vazgeçilemez
niteliklerinden birisidir. A İHM'ye göre yansızlik, "esas olarak
ön yargını n ve yan tutman ı n bulunmaması4ır". Belirli bir davada
yargıcm öznel yaklaşımı, olaylara bak ışındaki kiş isel tutumn yansız olmadığıları ile değerlendirilir. Öznel aç ıdan yargıcı
na karar vermek için, somut ve geçerli kanıtların bulunması
gerekir. Bu nitelikte inand ırıcı kanı tlar bulunmadığı sürece,
kuramsal olarak yarg ıçlarm "yansız" oldukları kabul edilir.
Aİ HM'ne, malvarliğı konularmda yap ılacak ba şvurularda
nı değerlendirmek aç ısmdan, uySözleş me'ye uyum koşulları
gulamadan alınacak örneklere k ısaca değinmekte yarar bulunmaktadır.
nmaz satışmı sıkı
AK üyesi bazı ülkeler yabancılara ta şı
ve
bu
sürece
o
bölgede
ya şayan bireydenetim altına almış
lerin de katılimlarmı sağlamıştır. Örneğin Avusturya'da tarımsal bölgelerde yabanc ılara ta şmmaz sayışı "satış vaadi"
n
sözleşmeleri ile yap ılabiliyordu. Avusturya Tapu Yasas ı'nı
n alacakları taşmmaz4/2. maddesine göre, yabanc ıların satı
n satış vaadi sözleşmeleri, ancak, hakkm kazanılması
ları
"Siyasal, ekonomik, sosyal veya kültürel ç ıkarlara aykırı olmamas ı
durumunda" onaylanabiliyordu. "Taşı nmaz edinen yabanc ıların
sayısı, ta şınmazları n boyutları değerlendirildiğinde söz konusu yörede yabancı egemenliği kurulma olas ılığı varsa", böyle önlemlere

gidilebilecekti. Bu sürecin i şletilebilmesi için, tapuda gerçekleştirilecek kesin satış tan önce, geçici nitelikte bir satış vaadi
sözleşmesinin ba ğıtlandığı anlaşılmaktadır.
Ailesi ile birlikte Miinih'te ya ş ayan, Avusturya vatandaşlığına geçme hazırhğı içinde olduğunu ve bir daha ülkeklayan ABD uyruklu ba şsine dönmeyi dü şünmediğini aç ı
ış vaadi sözleş mesi, Tyrol Valili ği, Bölge Tapu
vurucunun sat
Kurulu'nun 3 Haziran 1977 günü yaptığı, kendisinin de katıldığı bir duruş ma sonucunda "yörede yabancı egemenliği riski
oluşacağı, ta şınmazı n devrinin toplumsal ve siyasal ç ıkarlara ayk ırı
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1 NUMARALI
PR OTO KG ['Ü N

düşeceği..." gerekçeleriyle onaylanmamıştır. Başvurucunun
Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı itiraz da reddedilmi ştir.

SÖZLE ŞME'N İ N

6. MADDESi
İ LE B İ RLİ KTE
UYGULANMASI

Avusturya Bölge Tapu Kurulu, tapu yasasma göre, belediye başkanı, bir yargıç, bir memur, orman işleri müdürü, bir
çiftçi ve bir avukattan olu şmaktadır.
Aİ HM, Bölge Tapu Kurulu'nun, görevine giren konularda
Sözleşme'nin 6. maddesinin tanımladığı biçimde yasal bir "yargı yeri" olduğunu benimsemekle birlikte, Tapu Memuru'nun
işleminden ilerigelen bir uyu şmazlıkta, Kurul'un üç üyesinin,
Eyalet Hükümeti tarafmdan atanan devlet memurlar ı olmalarmı, bunlardan birisinin Kurul'un raportörlü ğünü yürütmesini yargı bağımsızlığı açısmdan sakıncalı bulmuştur. AİHM'ye
göre, "Bir yargı yerinin Sözleş me'nin 6. maddesi ba ğlamında
bağımsız olup olmadığına karar verebilmek için, görünü şü
de belli bir öneme sahiptir. Bu davada oldu ğ
u gibi, bir yargı yerinde, taraflardan birisi aç ısı
ndan üstlenilen hizmetlerin
yürütülmesinde alt konumdaki bir ki şinin karar verecekler
arasmda bulunması, bu kişinin bağımsızlığını koruyamayacağı konusunda haklı kuşkular uyand ırabilecektir. Böyle bir
durum, demokratik bir toplumda mahkemelerin vermeleri
gereken güveni ciddi biçimde sarsaca ğmdan, Sözle şme'nin 6
(1). maddesine aykırıdır. (Sramek/ Avusturya, 1984)
AİHM, bir baş a olayda Avusturya'da toprak reformu
nedeniyle toprakları alınanlarm itirazları
nı incelemekle görevlendirilen Toprak Reformu Yüksek Kurulu'nu, üyeleri
arası
nda ast-üst iliş kisinin bulunmaması, yargısal yetkilerini
kullanırlarken kimsenin kendilerine talimat vermesine olanak
tanımayan bir yap ılanma içinde bulunmaları, üyelerinin 5 yıl
görevde kalmak üzere atanmaları, bu süre içinde görevlerinden alınamamaları nedeniyle bağımsızlığmdan ve yansızliğmdan kuşkuya düşülmesini gerektirecek bir belirti olmad ığı
ndan, Sözleş me'nin 6. maddesine uygun bir yarg ılama yeri
olarak niteledi. (Etti ve Di ğerleri/Avusturya, 1987)9
Dutertre, s. 226.
Doğru, Osman, !HAM Kararlar Rehberi, 127, Istanbul.
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Hollanda'da Belediye'den ald ığı ruhsata dayanarak benzin
istasyonu açan ki şinin i şyeri, daha sonra Danış tay idari Dava
Dairesi' nce verilen bir karar nedeniyle kapatılmış , ruhsatı iptal
edilmiştir. Ba şvurucu konuyu iç hukuk yollar ına gitmeden
Aİ HM'ne götürürken mülkiyet hakk ı ihlaline dayanmam ış,
davasının ba ğımsız ve tarafsız bir mahkemede görülmemesi
nedeniyle Sözle şme'nin 6/1. maddesinin ihlal edildi ğini ileri
sürmüştür.
Konuyu öncelikle Sözle şme bağlamındaki menfaat ili şkisi
açısı
ndan de ğerlendiren Mahkeme, uyu şmazlığm 6/1. maddede yer alan"... medeni luık ve vecibelerle..." ilgili olması nedeniyle,
baş vurunun özünün incelenmesine geçmi ştir.
Aİ HM, Hollanda Dan ıştay' ı idari Davalar Dairesi'nin
nırlı
yetkilerinin yaln ızca öneri niteli ğinde görü ş bildirmekle s ı
bulunın
ğlayıcılığın
olduğunu, kararlarının Kraliyet katmda ba
madığmı, Kraliyet kararnamelerinin de Parlamento'ya kar şı
sorumlu durumdaki Bakanl ık'm idari i şlemleri düzeyinde kalması nedeniyle ba ğımsız ve yansız bir mahkemede yarg ılama
yap ılmadığını saptayarak Sözle ş me'nin 6/1. maddesinin ihlal
edildiğini kararlaştırnhıştır (Benthem/ Hollanda 1985)
Bu karar üzerine Hollanda 1 Ocak 1988 de yürürlü ğe giren
ıştay İ dari Davalar Dairesi'ne yarg ılama
geçici bir yasa ile Dan
yetkilerini tanımış , kuruluşu bir yargı yeri niteliğine dönüştürmüştür.
Hollanda'da s ığır çiftliği olarak işlettiği ta şmmazının do ğal
sit kapsamına al ınması nedeniyle mülkiyet hakkma getirilen
kısıtlamalara kar şı ulusal düzeyde gidebilece ği yargı yeri
bulunmadığmı ileri süren bir ba şka yakmmacı, uyuşmazlığı
Strasbourg'a ta şımıştır.
Aİ HM, mülkiyet hakk ı na getirilen k ıs ıtlamalar ın
Sözleş me'nin 6/1. maddesi kapsamında "medeni haklarla ilgili"
bir uyuşmazlık olması nedeniyle olayda 6. maddenin uygulanabileceğini kararlaştırmış tır. Ancak Hollanda'da üst düzeydeki
ılama güvencelerinden yoksun
yönetsel kurumlar ın adil yarg
n tam anlamıyla hukukbulunmaları nedeniyle, idari kararlar ı
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sallik denetimlerinin yap ılabilmesi için hukuk mahkemelerine
başvurulabileceği yolunda oluşan yeni içtihadı göz önünde
SO7LE5MENU
bulundurarak, iç hukuk yollar ı tüketilmeden getirilen ba şvuruyu reddetmiş tir. (Oerlemans/Hollanda 1991)
İ LE B İ RLİ E
1 NUMARALI

PROTOKOL'UN

UYGULANMASI

Her iki uyuş mazlığm doğduğu tarihler ile A İHM'nin kararlarma kadar geçen sürelerde gerçekle şen yasal de ğişimleri
beklemeksizin, idari i şlemlerde oluş an denetim boşluğ
unun
Hollanda hukuk mahkemelerinin ürettikleri kararlarla çözüme
bağlandığı anlaşılmaktadır.
3 Ağ
ustos 1974'te Fas Hükümeti ile Frans ız Hükümeti
arasmda, Fas'taki Fransız vatandaşları
nın mal varlıkları
nın
millileşt-irilmesi konular ı
nı içeren bir protokol ba ğıtlanınıştır. Bu protokole göre Fas Hükümeti, kamula ştırilan Fransız vatandaşlarının mal varhklarırıın bedeli olarak Frans ız
Hükümeti'ne toptan bir tazminat ödeyecektir. Bu tazminat ın
kimlere, hangi ölçüler içerisinde ve ne kadar da ğıtılacağma,
Fransız Hükümeti karar verecektir.
Anlaşma kapsamındaki hakları
nı alamadığını ileri süren
bir Fransız vatandaşı, İdare Malikemesi'nde Fransa D ışişleri
Bakanlığı'na karşı dava açmıştır. Daha sonra bu dava, görev
yönünden Danış tay'a gönderilmiştir. Danıştay, uyu şmazhğm
çözümü için, hükümetler aras ı
ndaki Protokol'tin 1. maddesinin
nasıl yorumlanacağı konusunda güçlüklerle karşılaşmıştır.
Anlamı yeterince açıklık taşımayan Protokol'ü yorumlama
yetkisinin yalnızca Dışiş leri Bakanlığı'na ait olduğ
u görüşü
ile Danış tay, bu konuyu Bakanl ık'tan sormuş ve gelen yanıta
göre başvurucunun davas ı
nı reddetmiştir. Danış tay kararı
nı
n
gerekçesinde, özellikle şu tümce yer almıştır; "Dışişleri Bakanlığı
tarafindan yapı lan yorum Danıştay'ı bağlayıcı olup, Dan ıştay, bu
yorumdiın yaln ız hukuksal sonuçlar ç ıkarabilir."

AİHM bu olayı, Danıştay'm ba ğımsızlığı açısı
ndan değerlendirirken, uyu şmazhkları çözmekte tam yetkiye sahip olan
ve yürütmeye karşı bağımsızliğını koruyan birimlerin Sözle şmenin 6. maddesi bağlamında yargı yeri sayılabileceklerini
Doğru, Osman, !HAM Kararlar Rehberi, 1. 241, İstanbul.
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belirtmiştir. Başvuru konusu olayda, önüne getirilen hukuksal
uyuşmazliğı karara bağlamak için Dışişleri Bakanlığı'ndan
görüş isteyen ve Tazminat Komitesi'nin Bakanlık'ça da ben
nimsenen yorumuna dayanarak davay ı reddeden Danıştay'ı
yaklaşımı, bağımsız ve yansız mahkeme kavramıyla bağdaşmaz bulunmuştur. Yargılama sürecinde Bakaniık'm belirleyici
bir konuma getirilmesi, bu arada Bakanl ık görüşünün başvurucuya iletilerek ona yanıtlama olana ğı tanmmadan davanın
sonlandırılması, Sözleşrne'nin 6. maddesi ba ğlamında tam yetkili, bağımsız ve yansız bir yargı yerinde yargilanma hakkının
çiğnenmesi olarak nitelendi. (Beumartin/Fransa, 1994)1
Üst mahkemeler, kendi aldıkları ve "yerleşik içtihat" katıliğma ulaşan kararları ile yargı yerlerine erişimi engelleyebilna karşı
n,
mektedirler. Fransa Danıştay'ı da, Bumartin kararı
dış ilişkilerden kaynaklanan uyu şmazlıkların yorumunu, Dış
İşleri Bakanlığı' dan aldığı görüşlere göre karara ba ğlama alişkanlığını sonraki yıllarda da sürdürmü ştür. AİHM ise, yargı
yerlerinin, önlerine getirilen uyuşmazlığı, yönetsel birimlerin yönlendirmelerinden bağımsız olarak kendi kararlar ı ile
çözmeleri gerektiği görüşündedir. Örneğin bireylerle devlet
arası
nda oluşan uyuşmazlikları çözmekle görevli olan idari
na dayanak
yarg
ı yerleri, kendi yerleşik içtihatları ile, kararları
oluşturacak olan son de ğerlendirmeleri yürütme organ ımn
nda bağıtlanan bir
görüşüne bırakmamalıdır. İki devlet arası
sözleşmenin 'karşzlzklılık' koşulunun uygulanış biçimi hakkmda
Dışişleri Bakanlığı'ndan görüş istenmesi olağan karşılanabilir.
ndaAncak Danıştay'ın önceki yerleşmiş içtihatları, kendisi dışı
ki yönetsel bir organdan, daha da önemlisi yürütmenin ögesi
olan bir bakandan gelen konuyla ilgili görüş leri incelemeden
nı bu
na sunmadan, karar ı
n yanlarının tartışması
ve davanı
k
temsilcisinin
ı
vermesini
öngörmektedir.
Bakanl
doğrultuda
ın davanın sonucunu belirleyecek düzeyde etkili
açıklamaların
bir konumda bulunması, başvurucunun dava içindeki sunum
ve kanıtlarmı etkisiz kılmaktadır. Cezayir'den aldığı Tıp diploması ile Fransa'da hekimlik yapmak isteyen başvurucuya,
231

Doğru, Osman, IHAM Kararlar Rehberi, s. 483, İstanbul.

365

1 NUMARALI
PROTOKOI'ÜN
SÖZLE ŞM E ' N İ N
6. MADDESI
İ LE B İ RLİ KTE
UYGULANMASI

Avrupa İ nsan Haklar ı Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

-

1 NUMARALI bakanlık görüşlerini yanıtlama olanağı bile tanınmamıştır.
PROTOKO ['UN Başvurucu, ikili antlaşmanın karşılıkhlık bağlamında uygulan-

masıyla ilgili sonucu etkileyecek açıklamalarda bulunmu ştur.
Bu savlara kar şılık "Danıştay, Hükümet'çe yap ılan bildirimin
İ LE B İ RLİ KTE
n diğer yanı olan ikinci devlet tarafı
ndan uygulanıp
UYGUNMASI anlaşmanı
uygulanmadığmı saptamanm yada uygulanma olas ılığını
n Hükümet bildirimi içinde yer alıp almadığı konularında bir görüşe
varmanın kendi görevi olmad ığı varsayımı ile kararını tümüyle
Dışişleri Bakanlığı'nı
n görüşüne dayandırmıştır. Böylece önüne getirilen davada somut çözüm bekleyen konuları, sunulan
kan
ıt ve gerekçeleri görmezden gelerek gönüllü bir tutun-da
yargılama sorumlulu ğunu yerine getirmekten kaç ınmıştır.
Bu nedenlerle başvurucu, gündemdeki davası hakkı
nda karar
verecek yetkili bir yarg ı yerine ulaşma olanağı
ndan yoksun
bırakılmıştır. (Chevrol/ Fransa, 2002)232
C. Malvarlığı Davalarında Silahların Eşitliği
AİHM'nin silahları
n eşitliği konusundaki ilk kararlar ı,
ağırlıklı olarak ceza yargilamasıyla ilgilidir. Gelen başvuruları
n
yönlendirmesi nedeniyle 1993 y ılından itibaren hukuk davalarmda ve idari yargı yerlerindeki uyuşmazlıklarda da silahları
n eşitliği ilkesi uygulama alanına girmiştir. Yargılamanın
«hakkaniyete uygun» yürütülmesinden söz eden Sözleşme'nin
6. maddesinin 1. bendi, hem ceza hem de hukuk davalar ını
kapsamaktadır. Bu durumda, silahları
n eşitliği kuramının hukuk davaları
nı da kapsamaması için bir neden bulunmuyordu.
Ancak Sözleşme' de, ceza davalarmda gözetilecek temel san ık
güvenceleri tek tek belirlendiği halde, hukuk davalar ı için
böyle bir yöntem izlenmemiştir. Bu nedenle hukuk davalar ı
nda
silahları
n eşitliği kuramının yaşama geçirilmesi, AİHM'nin
kararlarıyla gerçekleşmektedir.
Sözleşme'nin 6. maddesinin 3. bendi, "Sanık" güvencelerirıi kapsamaktadı
r. Böylece tanıklarla ilgili düzenlemenin ceza davalarıyla sı
nırlı kaldığı, diğer davalara yönelik
232
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olarak geni şletilemeyeceği izlenimi doğmaktadır. Ancak
Mahkeme'nin silahlarm e şitliği ilkesinden yola ç ıkarak 1993
yılmda sonuçlandırdığı Dombo Beheer B V/ Hollanda karar ı,
bu kuşkuları sonlandırmıştır. A İHM'ne göre
"Her davada adil yargılamanı n gereklerinin yerine getirilip
getirilmediğ ini takdir etmek, ulusal mahkemelerin görevidir Sözleşmeci devletlerin hukuk davalar ında 'adil yargı lanma konusunda
ceza davalarına göre daha geni ş bir takdir yetkisi olmasına karşın,
davanın tarafları arasında 'adil denge' nin gere ği olarak 'silahların
eşitliğ i' ilkesi, her iki tarafa da, di ğer taraf karşısı nda zayıf durumda
kalmaması için kendi görü ş ve kanı tlarını sunma olanağını tan ımaktadır... Olayda dayalı bankan ın tan ığı dinlenmişkenbaşvurucunun
birinci elden bilgi sunacak tan ığının dinlenilmemesi, silahların eşitliği ilkesi bakımından adil yargılanma hakkını n ihlalidir." (Dombo

Beheer/Hollanda, 1993)233
Böylece malvarlığı uyuşmazlıkları da, «hakkaniyete uygun
yargılaman ın» gereği olarak silahlarm eşitliği ilkesinin korunması altma almıyordu.
Romanya' da 1950 yılmdaki bir kararnameye göre tazminat ödenmeksizin kamula ştırılan eş ine ait taşmmazın, eşinin
o tarihte memur ve emekli edilmi ş olduğu gerekçesiyle yasa
kapsamına girmediğinden söz ederek açtığı dava, 7 Temmuz
1994'de kabul edilerek olumlu karar kesinle şmiştir. Karardan
sonra başvurucu, ta şınmazı oğluna bağışlamıştı r. Ancak bu
karar, Başsavcının istemi üzerine, Yüksek Mahkeme tarafmdan yalnı zca annenin davet edildi ği ve erteleme istemlerinin
reddedildiği bir duruşmadan sonra geçersiz kıhrımıştır. Karar,
yerel mahkemenin 1950 y ılındaki kararnameye göre, uygunluk
denetimi yapma yetkisinin bulunmad ığı görüşüne dayandırılmıştır.
Mahkeme, bu ba şvuru ile ilgili olarak, "mülkiyetin yeniden
ka.zanımı yla ilgili davada mahkemenin yetkisizliğ i sonucuna varılmasının tam yetkili bir mahkemede yarg ılanma hakkına", "Başsavcılığzn başvurusu üzerine kesinle şmiş mahkeme kararını n Yüksek
Doğru, Osman, !HAM Kararlar Rehberi, s. 386, İstanbul.

367

1 NUMARALI
PROTOKOL'ÜN
SÖZIE ŞME'N İ N
6. MADDES İ
İ LE B İ RLİ KTE
UYGULANMASI

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

1 NUMARALI Mahkeme tarafindan kaldırılarak kesin hükmün iptal edilmesinin
PROTOKOL'UN hukuksal kesinlik ilkesine", "ta şınmazın bağışlandığı oğlunun daSOZLEŞME NIN•
vacı tarafinın temsil edildi i Yüksek Mahkeme önündeki duru şmalı
6. MADDESI
yargılama
ya görüşü alınmak üzere davet edilmemesinin silahların
LE B İ RIiE
eşitliği ilkesine", aykırılıkları nedeniyle ayrı ayrı Sözleşme'nin
UYGUNMAS İ

6/1. maddesini ihlal ettiğini saptamıştır. Bu değerlendirmelere ek olarak, "mülkiyet hakkı ulusal mahkemelerce tanınnuş
olan bir kişinin ba ğışta bulunduğu mülkten bağışlananın
yararlanamamasıru da, malvarlığmdan yararlanma hakkının
önlenmesi nedeniyle, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine
aykırı bulmuş tur. Mahkeme, manevi tazminat olarak 20, 000
Euro, ücretler ve giderler için de 36, 567 Euro'nun 41. madde
bağlamında baş vurucuya ödenmesine karar vermi ştir. (Anghelescu/Romanya, 2002)214
Bu karar, silahların eşitliği ilkesiyle birlikte, adil yargılanma güvencelerinin, olaylar ın geçtiği yıllarda henüz
Romanya'da yerleş ik bir uygulamaya kavu şturulamadığını
belgelemektedir.
AİHM, yargı lama yetkisi bulunan bir yönetsel birim
olan Çek Arsa Ofisi'nde ba şlayıp, Anayasa Mahkemesi'nde
sonuçlandırilan taşmrnazlarla ilgili bir uyuşmazlıkta da, adil
yargılanma kavramı içinde silahları
n eşitliği kuramırun uygulanışım değerlendirmiştir.
Olayda, başvurucu ve eş i, kendilerine sunulan özendirici
koşullarm baskısı altı
nda kalarak taşmmazlarını devlete sattıklarmı, ancak yanıltıldıklarmı ileri sürerek, Taşınmaz Mülkiyeti
Yasası uyarmca arsalarmın geri verilmesi için Arsa Ofisi'ne
başvurmuşlardır. Arsa Ofisi, satış sözleşmesinin Taşmmaz Mülkiyeti Yasası'na aykırı koşullarda ve bask ı altı
nda bağıtlandığı
gerekçesi ile 1995 yılmda, taşmmazlarm büyük bir bölümünün
başvuruculara geri verilmesini kararlaştırmıştır. Bu karar yasaya aykırı düştüğü gerekçesiyle Bölge Mahkemesi'nce bozularak
yeniden değ erlendirilmek üzere Arsa Ofisi'ne gönderilmi ştir.
Arsa Ofisi önceki kararı
nda direnerek taşınmazlarm başvuruculara ait oldu ğuna bir kez daha karar vermiştir.
http-Aihm.anadolu.edu .tr368

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

Arsa Ofisi' nin karar ı üzerine olay ı yeniden inceleyen Bölge
na kar şı
n bozma karar ı
Mahkemesi, duru ş ma açarak davac ıları
nı
n
ek savunmalarını da aldıktan sonra, ta şınmazların satışı
biçimde
kaırıcı
yanıltma ve baskı altında oldu ğunun inand
nıtlanmadığı görüşü ile kararı bozup dosyay ı yeniden Arsa
Ofisi'ne geri göndermi ş tir. Arsa Ofisi, Medeni Yarg ılama
ıa uymuş,
nca Bölge Mahkemesi karar n
Yöntemleri Yasas ı uyarı
taşınmaz satışının yanıltma ve baskı altında yap ılmadığını
n davasını reddetmiş tir. Sonraki
kararlaştırarak ba şvurucuları
n uygun olmayan ko şullarda gerçekle şip
aşamalarda satışı
gerçekleşmediğinin ara ştırılmasma da gerek kalmadan, Bölge
Mahkemesi karar ı 1998 yılında onannııştır.
nda Bölge Mahkemesi'nin iki karar ıDavacilar, 1999 y ılı
na kar şı Anayasa
ndaki karar ı
na ve Arsa Ofisi'nin 1998 y ılı
Mahkemesi'ne ba şvurdular. Davac ılar, "uygun olmayan koşullar" kavram ının yeterince değ erlendirilmedi ğifli ileri sürüyorlardı . Anayasa Mahkemesi'nin raportör 'arg ıcı, temyiz
isteminin dayand ırıldığı gerekçeler konusundaki aç ıklamaları
nı bildirmek üzere dava sürecine katılan tüm yanlar ın ve bu
nı sunmalaru ıı istedi.
arada Bölge Mahkemesi'nin aç ıklamaları
nmazların devredildiği Askeri
Davacılardan devletçe alınan ta şı
Onarım Kurumu ve Bölge Mahkemesi, temyiz dilekçesinin 60
günlük yasal süre geçtikten sonra verildi ği gerekçesiyle süre
yönünden reddedilmesini istedi. Anayasa Mahkemesi'nin yarn temyiz edenin gegı lama yöntemlerine göre, raportör yarg ıcı
rekçelerini Mahkeme'ye sunmas ı konusunda bir yükümlülü ğü
n savları mahkemeye
bulunmuyordu. Bu nedenle ba şvurııcuları
verilmedi. Anayasa Mahkemesi'nin duru ş ma açmadan yaptığı
inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin süresinde verilmedi ği
nı gerektirecek nedenleve olayda temyiz süresinin uzat ılması
rin de bulunmad ığı gözetilerek, istem reddedildi.
Görülüyor ki Çek Cumhuriyeti'ndeki yarg ısal yap ılanması
ve kurumları
nın işleyiş i, incelediğiniiz di ğer ülkelerdeki örnekna göre çok farklıhkiar ta şıyor.
lere ve Türkiye uygulamalar ı
Aİ HM de, bu özellikleri gözeten bir de ğ erlendirme sonucunda
aşağıdaki karar ı verdi:
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"Baş vurucular için Anayasa Mahkemesi'ndeki dosyan ın incelenmesi ve dos yadaki yaz ılı açı klamalardan birer örnek alınması, tek
SOZL15ME'NIN
başı na güvenli bir yargı lama yöntemi sağlanması için yeterli gelme6. MADDESI
yecektir. Hakkaniyetin bir gere ği olarak Anayasa Mahkemesi'nin ba şİ LE B İ RLiE
UYGUNMASI vurucuları davan ın karşı yanlarınınsav ve savunmaları konusunda
bilgilendirmesi ve istemeleri durumunda onlar ın da yazılı görü şlerini
alması bir zorunluluktur. Bölge Mahkemesi, ba şvurucuları n Arsa
Ofisi'nin kararı na karşı temyizini kamuya aç ık bir duruşmada, başvurucuları n davadaki savlarını destekleyecek biçimde gerekli ya da
yararlı buldukları her türlü kan ıtı de sunmalarını sağlayarak gerçekleş tirmiştir. Buna karşı n Anayasa Mahke ınesi'ndeki dava, kamuya
açık bir duru şma yapılmadan sonu çlandırılmış ve yön temsel işlemlere
yasa uyar
ınca kısı tlamalar uygulanm ıştı r. Kamuya açı k olmayan yargılamalardaki bu tür sak ıncalar, sonraki a şaınalai'da kamuya açık duru ş malarlagiderilebilirdi. Anayasa Mahkemesi, ba şvurucuların Arsa
Ofisi ve Bölge Mahkemesi önündeki savlar ını desteklemek amac ıyla
ileri sürdükleri kan ı tlara dayanarak yada Askeri Onar ım Kurumu
taraJindan önceden gösterilmeyen belgeler do ğrultusunda karar
ını
vermemiş tir. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi'ne davan ın diğer
yanlarınca sunulan görü ş ve kan ıtlar, ba şvurucuları n temyiz istemlerini etkisiz ve geçersiz k ılmayı amaçlamaktadı r. Bunlar Anayasa
Mahkemesi karar ını etkilemeye yöneliktir. Bu nedenlerle ba şvurucuların, davan ın diğer yanlarının Anayasa Mahkemesi'ne sunduklar ı
görüşlerin birer örneğini almakta, hukuksal yararı bulunmaktadır.
Anayasa Mahkemesi'nin görevi, kendi karar
ına temel olu şturnıak
üzere ba şvuruculara görü şlerini yazılı olarak açıklama olana ğın ı
sağlamasıdır. Buna karşılı k izlenen yöntem ba şvurucuların Anayasa Mahkemesi'ndeki yarg ılama sürecinde tanı olarak yer almalarını
önlemiş ve onları adil yargılanma hakkından yoksun b ırakmıştır."
1 NUMARALI

PROTOKOL'UN

(Milatova ve Di ğerleri/Çek Cumhuriyeti, 2005)
Bu karar, silahları
n eşitliği ilkesinin, çekişmeli yargılamanı
n
bir gereği olarak malvarlığı hakları bağlamında hukuk davalarmda da uygulanacağını benimsemektedir. Hukuk davalar ında
silahları
n e şitliğine iliş kin uygulamalar, Sözle şme'nin di ğer
maddelerinin incelenmesi s ırası
nda da karşımıza çıkacaktır.
Dinç, Güney, Sorularla AIHS, TBB yaym ı, s. 270, Ankara 2006.
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D. Malvarlığı Davalarında
Uygun Sürede Yargılanma Hakk ı

1 NUMARALI
PROTOKOL'ÜN
SÖZ LE ŞM E N İ N

Sözleş me'nin 6. maddesinin 1. bendinde korunan güven-

6. MADDES İ

celerden birisi de, " ... davaları n makul bir süre içinde..." sonuç-

İ LE B İ RLİ KTE

landırılmasıdır. Kural, hem hukuk hem de ceza davalarmı
kapsamaktadır. Amaç, yargılamanm hızlandırılması, davaların olabildiğince çabuk sonuçland ırılmasıdır. Yasa'da geçen
"makul süre" sözcükleri yerine, "uygun süre" deyimini kullanmanm, Sözleş me'ye ve dilimize daha uygun gelece ğini düşünüyoruz.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 'uygun süre'yi belirlerken
üç ölçüt üzerinde durmaktad ır. Bunlardan birincisi, "davanın
karmaşıklığı", ikincisi "başvurucunun davran ış/an", üçüncüsü ise
"adli makamların i şlemleri"dir.

nılan olaylarm özelliklerine göre
Yukarıdaki ölçütler, yakı
farkhliklar gösterebilmektedir. Ancak Mahkeme, çok karmaşık ve başvurucularm özellikle uzatmaya çal ıştıkları uyuşmazlıklarda bile, devletlerin, davalar ı çabuk sonland ıracak
nı kararlaştırmakönlemleri almakla yükümlü bulunduklar ı
tadır.
Türkiye'de oldu ğu gibi, AK üyesi di ğer ülkelerde de en
çok uzayan davalar mülkiyet hakk ı ve özellikle ta şınmaz mülkiyetiyle ilgili uyu şmazhklardır. Mahkeme, olaym özelliklerinin gerektirdiği kabul edilebilir gecikmelerin ötesinde, bu
davaların sonlandırılmadan sürüp gitmesini, uygun sürede
yargılanma hakk ı yönünden Sözle şme'rıin 6/1. maddesinin
ihlali olarak nitelemektedir. Mahkeme, yarg ılama süresinin
uzaması durumunda, devletlerin bu konudaki yakmmalar ı
inceleyip karara ba ğlamaya yetkili yargı birimleri kurmalar ın Sözleşme' nin
nı gerekli görmüş, aksi yöndeki uygulamalar ı
13. maddesine de ayk ırı düşeceğini belirtmiş tir. (Milatova ve
Diğ erleri/Çek Cumhuriyeti, 2005)
AİHM, mülkiyet hakkma ili şkin uyuşmazlıkları, e ğer başvurucular ileri sürmüş lerse, uygun sürede yarg ılanma hakkı
yönünden de de ğerlendirmektedir. Mahkeme, ba şvurucula37
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1 NUMARALI rm

dilekçede madde numaralar ı ile belirttikleri Sözle şme'ye

PROTOKOL'UN aykırılık savlarıyla bağlıdı
r. Kendiliğinden, davalarm ne kaSOZLEŞME'HN
dar zaman aldığını araştıramaz. Uygun sürede yarg ılanma
6. MADDESI
hakkının çiğnendiğini ileri sürenlerin, aynı zamanda mülkiyet
iLE8 İ RLKTE
UYGUNMASI hakkı yönünden de ihlalin saptanmasmı istemeleri gerekmi-

yor. Uygun sürede yargılanma hakkı
nı kapsayan başvurularda, uyuşmazhğm özünün Sözle şme'nin korunması altı
ndaki
haklardan birisi olduğunun açıklanması, başvurunun incelenmesi için yeterli gelmektedir. Bu nedenlerle Mahkeme'nin,
doğrudan müikiyet hakkın
ı tartışmadığı kararlarmda da uygun sürede yargılanma hakkı değerlendirilebilmektedir.
Aİ HM, davalarda uygun sürelerin a şılmasındaki asıl
etkeni "resmi makamların tutumu" başlığı altında değerlendirmektedir. Olay, uyu şmazlığm geçtiği yargı yeri ölçeğiyle
smırlandırılmamakta, ülkenin yargısal ve yöntemsel yapılanması temelinde ele al ınmaktadır. Nüfus, tapu, güvenlik gibi
birımlerden gelecek belge ve bilgilerin gecikmesi, ilgili dev1
letin sorumluluğu altmdadır. Yargıcm, savcının dosyayı okumadığı için duruşmayı ertelemesi, avukatı
n gerekenden çok
savunmasırn hazı
rlamak için önel almas ı, yargısal yapılanma
ile doğ
rudan ba ğlantıhdır. Bütün bu koş ullar birlikte ele alı
ndığı
nda, davalarda 'uygun süreler' in aşılmasmdaki en önemli
etken, gerçekte oldu ğ
u gibi, Aİ HM'nin kararlarmda da yeterli
nesnel önlemleri almayan devletler olmaktad ır.
Uygun sürede yargilanma hakk ı yönünden A İHM'ye başvurmak için asıl davanı
n sonuçlanıp iç hukuk yollarının tüketilmesi zorunluluğu bulunmamalıdır. Ulusal ölçekte çok fazla
uzadığı için bireysel baş vuru konusu yapılan bir çok davanın,
AİHM'de karara ba ğlandığı sı
rada bile, ülkelerinde henüz sonuçlanmadığı gözlenmektedir. Sözle şme'nin 6. maddesinin 1.
bendi kapsamı içindeki "...medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyu şmazlıklar..." nedeniyle davacı ya da dayalı konumunda bulunanlar, uygun sürede yarg ılanma hakkı yönünden
AİHM'ye ba şvurabilmektedirler.
Örneğin Sidilya'daki yazlik evinin önüne kom şusu tarafı
ndan yüksek bir bahçe duvar ı çekilmesi ve bunun sonucunda
denizi görmesinin engellenmesi nedeniyle ba şvurucu, 3 Nisan
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1982' de mahkemeye başvurmuştur. Baş vurucu, evinden denizi
n
görme hakkı bulunduğunun saptanmasmı ve yüksek duvarı
verilmesini
ı
larak
eski
duruma
getirilmesi
için
tedbir
karar
yıkı
istemiştir.
İ lk Derece Mahkemesi 17 Mart 1988' de ba şvurucunun istemleri doğrultusunda karar vermi ş, 9 Mayıs'ta karar yazılarak
dosyaya konulmuştur. Daval ının kararı temyiz etmesi üzerine,
yargılama Üst Mahkeme'de sürdürülmü ştür. Başvurucu, uyn ve mülkiyet hakkmın ihlal
gun sürede yargılanma hakkını
edildiğini savlarıyla, uyuşmazlığı 16 Nisan 1985'te, Avrupa
İnsan Hakları Komisyonu'na iletmiş tir. Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'nin bu ba şvuru ile ilgili karar ını verdiği 10 Şubat
1993'te, ulusal ölçekteki yargılama henüz sonuçlanniamıştı.
Mahkeme, olayda, ba şvurucununSözleş me'nin 6/1. madnı ilgilendiren bir uyu şmazlık
desi kapsamındaki kiş isel hakkı
bulunması nedeniyle, yaklaşık dokuz yıl süren yargılamayı,
uygun süre yönünden de ğerlendirmiştir. Mahkeme, karma şık
n dokuz yıldır sonuçlanmamış
bir yönü bulunmayan davanı
nın ihlali olarak niteolmasmı, uygun sürede yargılanma hakkı
tir.
1
Numarali
Protokol'ün
1,
maddesine
ili şkin yakmma
lemiş
lama süresiyle ilgili sonucu göz önünde
konusunda ise, yargı
bulundurarak, malvarliğı hakkı bakımından incelemenin genı kararlaştırmıştır. (Zangh 1. İtalya, 1991)
rekli olmadığı
Merkezi İstanbul'da bulunan Molin in şaat Kollektif Şirketi admdaki bir ticari kurulu ş, Toplu Konut İdaresi'nin İsnın yapımı iş ini üstlentanbul Haikali'daki sosyal konutlar ı
miştir. Yüklenici şirket, kurumdan olan alacaklar ının süresinnı
de ödenmemesi nedeniyle 1990 y ılı Mart aymda çalışmaları
süreci
17
Mart
1994'de
ı
durdurmuştur. İç hukuktaki yarg
Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ba şlamış, çeşitli aşamalardan geçtikten sonra 16 Eylül 2002 günü son bulmu ştur.
Yargılama süresi, sekiz yıl dört ay ve dört gündür.
Yakmmacı, uygun sürede yargılanma hakkının çiğnennda oluşan değer
mesini ve bu nedenle malvarh ğı hakları
yitiklerini gerekçe göstererek A İHM'ne başvurmuştur. MahDoğru, Osman, !HAM Kararlar Rehberi, s. 201 jstanbul.
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keme gelenekleş en sorgulama yöntemini uygulad ıktan sonra,
davanın koşulları ışığmda toplam sekiz yıl altı aylık yargilaSOZLE5MVNIN
ma süresinin, Aİ HS'nmn 6/1. maddesinin güvence altına al6. MADDESI
dığı "uygun süre"nin gerekliliklerine yanıt verdiğinin düşüİ LE B İ RLİ E
nülemeyeceği
kanısma varmıştır. Bu saptamalar, AİHM'ce,
UYGULANMASI
başvurucunun davasuım uygun süre içinde görülmediği sonucuna ulaşılması için yeterli görülmüş ve sonuçta, AİHS'nin
6/1. maddesinin ihlal edildi ğine karar verilmiştir.
1 NUMARALI

PROTOKOVUN

Başvurucu şirket ayrıca, yargılamanın uzunluğu nedeniyle, yüksek enflasyon sonucunda alacaklar ının değer kaybma
uğradığını ileri sürerek, 1 Numaralı Protokol'ün güvence altı
na aldığı malvarlığına saygı hakkmm ihlal edildi ğinden yakmmıştır. AİHM, bu savları
n yukarıda incelenen olaya bağlı
olduğunu ve Sözleşme'nin 6/1. maddesinin ihlal edildi ği sonucuna varması nedeniyle, konuyu ayrıca malvarlığı açısından incelemeye gerek olmadığı yargısm varmıştır. (Bkz., 19
Şubat 1991 tarihli Zanghi-İtalya kararı, seri A no: 194-C, s. 47,)
(Molin İnşaat/Türkiye, 2005)
Mahkeme'nin bu olayda, bir bölümü, Türkiye'de gerçekten yüksek enflasyonun ya şandığı dönemde kalan sekiz
buçuk yıllık alacak davası
nı, malvarlığı hakları yönünden değerlendirmemesinin nedeni anla şılamamıştır.
Devletlerin yalnız özel hukuk kapsamındaki parasal yükümlülükleri değil, ceza mahkemelerinde adil yarg ılanma
hakkı
na uygun bir süreci gerçekle ştirememeleri nedeniyle
ödemekle yükümlü oldukları haksız tutulama tazminatlar ı
da 6. maddenin denetim alan ındadır. Tunceli İl Özel İdare
Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışırken, 2 Aralık 1993'de, yasadışı silahlı örgüte yardım yapt
ığı gerekçesiyle yakalanan, 3
Aralık 1993'e kadar gözaltı
nda tutulan, ayni gün Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuklu olarak yargilanmasma karar verilen başvurucu, 24 Şubat 1994'te Mahkeme'ce serbest
bırakılmıştır. Tunceli DGM, 7 Nisan 1995'de ba şvurucunun
aklanması
na karar vermiştir.
w.w.w.edb.adalet.gov.tr.
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İkametgahı İzmir'de bulunan başvurucu, gözaltma aimması ve tutuklanması nedeniyle uğradığı zarar gerekçesiyle,
tazminat davası açmıştır. Baş vurucu, maddi tazminat olarak
753. 985. 000 TL ve manevi tazminat için ise 2. 500. 000. 000 TL
istemiştir. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Ekim 1996 gÜnlü
kararla, tutukluluk döneminde başvurucunun uğradığı gelir
kaybı hakkmdaki hesap incelemesini göz önüne alarak, maddi tazminat olarak 92. 866. 000 TL ve manevi tazminat olarak
150.000.000 TL ödenmesine karar vermi ştir. Mahkeme, diğer
isteklerin dayanaktan yoksun olması ve kanıtlanmaması nedeniyle reddine karar vermi ştir. Baş vurucunun temyiz etti ği
karar, Yargıtay'ca, yıllık % 30 gecikme faizi eklenerek, 3 Haziran 1997de onanmıştır. Baş vurucu 19 Arahk 1997 günü alacağı için İzmir icra Dairesi'nde işlem başlatmıştır. Başvurucunun alacakları, yasal faizleri ile birlikte, 7 Haziran 1999 günü
523. 800. 000 TL olarak ödenmiştir. Başvurucu, taznıinatm geç
ödendiği için 1 Numarali Ek Protokol'ün 1. maddesinin çi ğnendiğini ileri sürmüştür.
AİHM, ulusal mahkemelerin, 3 Haziran 1997 günlü kararıyla, kesinleşen tutukluluk nedeniyle ba şvurucunun uğradığı maddi ve manevi zararlarmın iki yıl gecikmeden sonra
ödemesini aşağı daki tümcelerle değerlendirmiştir:
Mahkeme, davada ele alman dönem boyunca Türkiye'deki enflasyonun yıllık % 82, 8 olduğunu not etmektedir.
Oysa 3095 sayıl ı Kanun gereğince başvurucunun alacaklarma
uygulanan gecikme faiz oram 1 Ocak 1998 tarihine kadar %
30, daha sonra bu tarihten itibaren yıllık % 50 olmuştur.
Mahkeme'nin kanısma göre, Yargıtay'm karar tarihindeki
alacağının değeri ile, tazminatm ödendi ği dönemdeki değeri
arasmdaki fark, baş vurucuyu önemli derecede zarara u ğratmıştır (Bkz., uygulanabileceği ölçüde Akkuş-Türkiye, 9 temmuz
1997 tarihli karar, 1997-IV). Yaln ızca İdare'nin ihmallerinden
kaynaklanan bu fark, Mahkeme'yi ba şvurucunun davada a şırı bir yük altmda kaldığı yolunda değerlendirmede bulunma-
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1 NUMARALI
PROTOKOL'ÜN
SÖZLEŞME'NiN
6. MADDESi
LE B İ R1KTE
UYGULANMASI

ya itmektedir. Sonuç olarak 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesi ihlal edilmiş tir. (Kur/Türkiye, 2006)
Bu olaydaki Sözleş me ihlalinin nedeni davanın uzaması
olmayıp, ulusal mahkemelerce kararla ştırılan tazminatın iki
yıl geciktirilerek ödenmesidir. Bu olgu 1 Numaral ı Protokol'ün
1. maddesinin ihlali kararma neden olmu ştur.
AİHM, bir hizmet sözle şmesine bağlı olarak özel hukuk
işvereni yanında veya devlete ait bir işyerinde çalışırken işverenleri ile uyu şmazlık içine düşen iş görenlerin davalarmda,
ulusal mahkemelerin çabuk sonuca ula şabilmeleri için, daha
özenli bir işleyiş i gerçekleştirerek yargılama işlemlerini hızlandırmaları gerektiği görüşündedir. Mahkeme'yi bu anlay ışa
götüren etken, eme ği ile geçinenlerirı en önemli malvarlıkları
olan çalış ma yetilerinin korunması ve parasızlık çekmelerinin önlenmesidir. 1957 do ğumlu olan başvurucu, İstanbul'da
otıırmakta ve 1981 yılından bu yana Türkiye İş Bankası'nda
çalışmaktadır. Ba şvurucu, çalıştığı Türkiye İş Bankası'ndaki
işinden İş Yasası'nın 13. ve 14. maddelerinin uygulanmas ı sonucunda 5 Nisan 1993 de ç ıkarılmış , kendisine, yasal ölçüde
kıdem tazminatı ödendiği gibi ayrıca yazılı bildirim de yap ılmıştır.
Başvurucu, 11 Ocak 1994 de, daha önce i şyerinde çalışt
ığı
sı
rada 10 Ocak 1985 günü geçirdiği iş kazası sonucunda oluş an zararmm giderilmesi istemiyle İstanbul İş Mahkemesi'nde
tazminat davası açmıştır. 0 tarihte sol diziııi çal
ışma masası
ndaki metal çekmeceye çarptığı
nı, bu yaralanma nedeniyle
«sinoviyal dü ğümü»'nün meydana geldi ğini ileri süren ba şvurucu, sağlı
k durumunun giderek kötüleştiğini ve ayn
ı zamanda işitme yetisini kısmen yitirdiğini, işten çıkarılması
nın
zınıni olarak % 45 oranında işitme kaybı
na yol açt
ığını ileri
sürmüştür. Ayrıca, görme bozuklu ğ
u, kronik depresyon ve
kuş kulu durumunu belirten bir sa ğlı
k raporunu sunmu ştur.
Mahkeme, 22 Mart 1994 günü ilk duru şmayı gerçekleştirmiş
ve baş vurucudan SSK'ya giderek iddia ettiği sağlık sorunlaZM
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rının iş kazası sonucu olu şup olu şmadığınm tıbbi açıdan değerİendirilmesini istemi ş tir. Mahkeme'nin, 22 Mart 1994 ve
4 Ekim 1995 tarihleri arasmda yaptığı sekiz duru şmada, son
oturuma kadar, beklenen SSK raporu gelmemi ş tir. Raporun
dosyaya girmesinden sonra Mahkeme, tan ıkları dinlemeye
başlamış , vakıf senedinin getirilmesini kararla ştırmıştır. 7
Aralık 1995, 7 Mart ve 23 May ıs 1996 günlerindeki duru şmalarda görgü tanıklar ı dinlenmiş tir. 10 Eylül 1996'dan 13 Nisan
1999'a kadar on be ş duruş ma gerçekleştirildiği halde dava
sonuçlanmamıştır. Çeş itli kurumlardan birbirleri ile çelişen
ı, mesleki özrü nedesağlık raporları almnııştır. Davacı avukat
niyle kendisinin katılamadığı duruşmada, dosyan ın Adli Tıp
Kurumu'na gönderilmesini istemi ştir. Ba şvurucunun avukaı, 16 Eylül 1997'de Mahkeme'ye davadan çekildi ği bilgisini
t
iletmiştir. Ba şvurucu, 18 Aral ık 1997 günlü duru şmaya kennı belirdisi katılmış , avukat edinme olana ğının bulunmadığı
yla
terek, barodan görevlendirilecek bir avukat arac ılığı temsil
edilmek istedi ğini bildirmiştir.
k
Yerel mahkeme tarafmdan i ş güvenliği ko şulları ve sağlı
nda görevlendirilen uzman 23 Mart 1998 tasorunları hakkı
rihinde raporunu haz ırlamış , buna göre 506 say ılı Kanun'un
11/ A-a-b maddesine uygun olarak i ş yerinde ve çal ışma sırasında meydana gelmesi nedeniyle ba şvurucunun başma gelen
labileceğini belirmiş tir. Bununla birlikte,
n iş kazası say ı
olayı
11 Mayı s 1998 günlü ek raporda kazan ın tamamen tesadüfi
olduğu ve kusurun ne bankaya ne de ba şvurucuya yüklenebileceği görüşüne yer verilmi ş tir. Bu kez yerel mahkeme, 16
Temmuz 1998 gÜıılü oturumda, bir adli ıt p uzmanını görevlendirerek, baş vurucunun i ş gücü yitiklerinin derecesini ve
lı olup olmad ığInın saptanmasıdava konusu kaza ile ba ğlantı
nı istemiştir. Ba şvuran Mahkeme'ye gönderdi ği 4 Kasım 1998
tarihli yazıda istenilen nitelikte ba ğımsız uzman doktorlarm
nı belirtmiş tir. Bütün bu süreçlerden y ılmış olbulunmadığı
malı ki, davacı , 12 Nisan 1999 günlü oturumda, Mahkeme'nin
dosyadaki raporlarla davay ı sonuçlandırmasını istemiştir.
n
ıtları
Mahkeme, 13 Nisan 1999 gÜnlü karar ıyla, sunulan kan
377

1 NUMARALI
PROTOKOL'ÜN
SÖZ LE ŞM E' N İ N
6. MADDES İ
İ LE B İ RLİ KTE
UYGULANMASI

Avrupa insan Haklar ı Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

1 NUMARALI ışığmda dava konusu kaza ile davacını n sağlık sorunları araPROTOKOL'UN sında hiçbir bağ bulunmadığı
ndan, başvurucunun tazminat
SOZLEŞMENU

istemini reddetmiştir. Yargıtay da, 22 Haziran 1999'da bu kararı onamıştır.

LE B İ RLİ KTE
UYGULANMASI

Baş vurucu, AtHS'nin 6., 4., ve 18. maddelerine yollamada
bulunarak, hakkaniyete uygun olarak yarg ılanmadığmdan
ve yargilamada uygun sürelerin a şıldığından yakmmıştır.
AİHM, baş vurucunun istemlerinin daha çok Söz İeşme'nin 6.
maddesinin uygulama alanına girdiğinden, yakınmaları bu
kapsamda incelemiştir.

A. Yargı sürecinin uzunluğu konusunda Mahkeme, (Bkz.,
diğ erleri arasmda Frydlender-Fransa kararı, no: 30979/96,
43, AİHM 2000-Vİİ). Mahkeme ayrıca gösterilecek özel ihtimamın ihtilaflı durum için önem arz ettiğini eklemektedir
(Bkz., Ruotolo- İtalya kararı, 27 Şubat 1992, seri: A no:230-D,
s. 39, 17). Aİ HM, daha önce de mevcut ba şvurudakine benzer sorunlarm AİHS'nirı 6 1. maddesinin ihlaline yol açt ığını
kaydetmektedir (Bkz., sözü edilen Frydiender karar ı). AİHM,
Mahkemeye sunulan unsurları incelenmesinden, davanın
özel bir karmaşı
k yapısı bulunmadığı ve söz konusu yargı sürecinin uzunluğunun başvuranın tutumu ile açıklanamayacağı tespitinde bulunmaktad ır. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun
raporunun beklenmesi on sekiz aydan fazla sürmü ştür. Ulusal yarg
ı makamlarma yüklenebilecek böylesi bir yava şlık
AİHS'ye aykırı olan makul süre a şımı tespitine götürmektedir.
Ayrıca, davaya olan yaklaşım, ilgili bakmıından dikkate
almması gereken unsurlar aras ındadır. (Bkz., diğerleri arası
nda, Zimmermanrı ve Steiner- İsviçre kararı, 13 Temmuz 1983,
seri: A no: 66, 24, ve Alenet de Ribemont-Fransa karar ı, 10
Şubat 1995, seri: A no: 308, 47). Mevcut ba şvuruda, iş alanında bir itilaf sözkonusu oldu ğ
undan özel bir itina göstermek
gerekir (Sözü edilen Ruotolo, karar ı s. 39, 17). Bu nedenle,
AİHS'nin 6 1. maddesi bu bakı
mdan ihlal edilmiştir.
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B. Adil yargılanma konusunda ba şvurucu, aynı zamanda
n hakkaniyete uygun olmad ığmdan yakmmakyargılamanı
tadır. Mahkeme, ba ş vurucunun iç hukuktaki mahkemelerin
yapmış olduğu ş ikayetin gerekçelerini dikkate almadan verdikleri karara itiraz etti ğini anımsatmaktadır. Mahkeme, iç
hukuku yorumlama ve uygulama yükümlülü ğünün her şeyden önce ulusal yetkililere ve özellikle yarg ı organlarma düştüğü yolundaki görüşünü yinelemiş tir. (Bkz., Schenk- İsviçre
kararı 12 Temmuz 1988, seri: A no: 140, s. 29, 45).
nın ba şvurucunun
Bu bağlamda, Mahkeme, ulusal yarg ı
u yargı
davasmı rahatça dile getirme olana ğmınınm bulunduğ
Başımsatmaktadır.
sürecinin sonunda karar ım verdiğini an
u karardan memış olduğ
vurucunun İş Mahkemesi'nin alm
in
6/1.
maddesinin
ihlali için yeterli
nun olmaması, AİHS'rı
değildir. Bu ko şullarda, dava dosyasının incelenmesinden göü üzere izlenen sürecin bütünü bak ımından AİHS'nin
rüldüğ
6/1. maddesinin ihlal edildi ğine dair hiçbir sonuç ç ıkmamaknda Dambreville-Fransa karar ı, no:
tadır (Bkz., diğerleri arası
51866/99, 13 May ıs 2001). Ba ş vurunun dayanaktan yoksun
olması nedeniyle A İ HS'nin 35 3. ve 4. maddeleri bak ımından reddedilmesi gerekmektedir. 239 (Hüseyin Ertürk/Türkiye, 2005)
Mahkeme, böylece, uygun sürede yargilanma hakk ı yönünden Sözle şme ihlalini saptarken, gerçekten çok y ıpratıcı
ndan, haklı
ve bezdirici süreçlerden geçen davanın özü açısı
gerekçeler ileri süremeyen ba ş vurucunun 6. madde ile ilgili
yakmmalarmı dayanaktan yoksun bulmu ştur.
n Stade kentinde ya şayan bir i şçi ailesinin
Almanya'nı
u olan Mustafa Selim Sürmeli ad ındaki öğrenci, 1982
çocuğ
n
da
yı
lı okula giderken bir bisikletin çarpmas ı sonucunda
yaralanmış ve kırılan kolunda yaşam boyu kalıcı sakatlıklar
oluşmuş tur. Sürmeli, kendisine çarpan ki şinin sigorta şirketine karşı tazminat davas ı açmıştır. Yerel mahkemelerdeki davalarm uzun süre sonuçlanmamas ı nedeniyle Sürmeli,
w.w.w.edb.adalet.gov.tr.
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1 NUMARALI Almanya'da etkili bir y6l olan Anayasa Mahkemesi'ne şikaPROJOKOI'UN yet hakkım da kullanmıştır. Ancak yine de, olumlu bir sonuç
SOZLEŞMEMN

alamaymca, davasmm 16 yilda sonuçlanmamas ı ve halen de
ı BIRLIKTE devam etmekte oluşu nedeniyle AIHM'ne başvurmuştur. ArUYGULANMASI tık kendisi de 43 yaşma gelmiş bir işçi olan Sürmeli'nin başvurusunu de ğerlendiren Büyük Kurul, medeni haklarla ilgili
olan bu uyuşmazlıkta, AİHS'nin adil yargılanma güvencelerini içeren 6. maddesiyle birlikte, etkili ba şvuru hakkı
m koruyan 13.* maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. (Sürmeii/Almanya, 2006)240
Türk kökenli on başvurucuya ait ta şmmazlar, Asya'dan
gelen rum göçmenleri yerleştirmek üzere 1925 yılında Yunan
Hükümeti tarafmdan ellerinden alınmıştır. Yasal kamulaştırma
işlemlerine 1933 yiimda ba şlanmış, ancak bu işlemler hiçbir
zaman sonuçlanmamıştır. Başvurucularm ellerinden alman
taşmmazlarma karşılık kendilerine tazminat ödenmesi yolundaki istemleri de zamanaşınu nedeniyle sürekli reddedilmi ştir.
Yunanistan Yargıtay'ı , uyuşmazliğı sonlandıran 15 Temmuz
1997 günlü kararıyla baş vurucuiarm tüm istemlerinin reddi
hakkındaki alt mahkeme kararlarım onaylayarak kesinleştirmiştir. Böylece, önce kamula ştırmasız el koyma, ardmdan
kamulaştırma tazminatı istemlerine karşı
n, zamanaşımı nedeniyle başvuruculara hiç bir tazminat ödenmemesi, A İHM
gündemine taşmmıştır. Uyuşmazhğm doğduğu tarih, AİHS'nin
onayianmasmdan öncesine gittiğine göre, başlangıçta, bu belge
ile ilgilendirilecek bir konu bulunmuyordu. Kamula ştırmasız
elkoyma, zaman yönünden, Mahkeme'nin yetki alan
ı dışmda kalıyordu. Ancak, ulusal yargı yerlerinde sürmekte olan
taşınmaz bedeli konusundaki alacak davaları sürüyordu.
Bu davalar, gerek 6. madde, gerekse 1 madde kapsam ında
değerlendirilmesi gereken uygulamalardı. Mahkeme, Yunan
mahkemelerinin çelişkili değerlendirmelerini de gözeterek,
başvurucuiarm, davanın özü hakkmda karar verecek tam yetkili bir yargı yerinde yargılanma olanağmdan yoksun bırakılmaları nedeniyle 1. Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildi ğini
240
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kararlaştırmıştı r. Mahkeme ayr ıca, hukuk davasmın 63 yıldan
fazla, sürmesi nedeniyle de, uygun sürede yarg ılanrna hakk ı
yönünden, Sözle ş me'nin 6/1. maddesinin ihlal edildi ğine karar
vermiş tir. (Yagtzılar ve Diğerleri/Yunanistan, 2001)241
AİHM'nin, mülkiyet hakkı ile iişkilendirilebilecek uyu şmazlıklar nedeniyle uygun sürede yarg ılanma hakkı bağlan,
mında verdiği kararlardan derlenen baz ı örnekleri, davalar ı
ılamanın
ve
yarg
ı
türlerine göre dört gruba ay ırarak, konular
süresi ile birlikte a şağıda sunmaktayız. Bu uyu şmazliklarm
tümünde, A İHM, uygun sürede yarg ılanma hakk ının ihlal
edildiğini kararlaştırmıştır.
a. Toplumsal Risk Kuram ına Göre Devletin
Sorumluluğunu Gerektiren Davalar
Devletler, terör olaylar ının egemenlikleri altındaki gerçek
ve tüzel kiş ilere verdikleri zararlardan sorumlu bulunmaktadırlar. Bu tür giri ş imlerin özünde devlete yönelik olmalar ı, kimi
durumlarda devletin anayasal düzenini y ıkmayı amaçlaması
nedeniyle, olaylardan zarar gören ki şi ve kurumlarla, eylemleri
nda herhangi bir bağ bulunmamaktadır.
gerçekleştirenler aras ı
n kişisel husumetten ileri gelmedi ği
Toplumları sarsan olayları
bilinmekte ve gözlenmektedir. Sözü edilen eylemler nedeniyle
çeş itli biçimlerde sald ırıya u ğrayanlar, kendi kusur ve davranışları nedeniyle de ğil, içinde ya şadıkları toplumun bireyleri
n, yükümlü
olduklar için zarara u ğratılmaktadırlar. Bu zararları
u halde önleyemeyen devletlerce, sosyal risk ilkesine göre
olduğ
karşilanması gerekmektedir. Terör olaylar ı sonucunda ortaya
n devletlerce ödenmesi, böylece topluma pay
çıkan zararları
u gibi, sosyal devlet ilkesine
i olduğ
edilmesi hakkaniyet gere ğ
de uygun bulunmaktad ır. Bu konuda aşağı da sunduğumuz iki
örnek, Türkiye uygulamalarmdan kaynaklanmaktad ırlar:
Kahramanmaraş'm Elbistan ilçesinde ya şayan başvurucun eş i, babası ve oğlu olan M. G., 15 Nisan 1991 günü terörist
ları
241
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bir örgüt tarafmdan öldürülmü ştür. 30 Haziran1992 tarihinde
başvurucular, İçişleri Bakanlığı'ndan yakmiarmın ölümünden
SOZLE ŞME NIN
kaynaklanan maddi ve manevi zararlar ınm giderilmesi için
tazminat isteminde bulunmu şlardı r. Dilekçelerine olumlu
İ LE B İ RLİ KTE
yanıt
alamayınca, Ankara İdare Mahkemesi'nde Bakanl ık'a
UYGULANMASI
karşı, 200.000.000 TL. (31.186 USD. maddi ve 60.000.000 TL.
(9.355 USD manevi tazminat davas ı açıruşlardır. Ankara İdare
Mahkemesi'nin 11 Mart 1993 günlü yetkisizlik karar ı üzerine
dava dosyası Gaziantep İdare Mahkemesi'ne gönderilmi ştir.
Anı
lan mahkeme, 12 Mayıs 1994'te İçiş leri Bakanlığı'nın başvuruculara 155.506.127 TL. (4.534 USD. maddi tazminat ın 31
Mart 1992'den itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar
vermiştir. Ayrıca ba ş vuranlara, 25.000.000 TL. (728 USD. manevi tazminat ödenmesini kararla ştırmıştır. icra ve temyiz aşamalarmdan sonra, 9 Eylül 1999 tarihinde Bakanl ık başvuranlara,
yargılama giderleri ve işlemiş faizleriyle birlikte 632.845.000
TL. (1.411 USD. ödemi ştir. Dan
ış tay sürecinden sonra karar ın
kesinleşmesi ise, 17 Mayıs 2001'de gerçekle şmiştir.
AİHM, a şağıdaki gerekçelerle, uygun sürede yarg ılanma
güvencelerinin çiğnendiği görüşünde olmuştur: "Dava sürecinin uzunluğu ... konusunda dikkate al ınacak dönem
başvurucuların tazminat talebiyle İçişleri Bakanlığı 'na müracaat ettikleri 30 Ocak 1992de ba şlamakta ve 17 Mayı s 2001 gönlü Danıştay
kararı ile sona ermektedir. Bu dönem ön görülebilir, iki a şamalı idari
bir yargılama süreci için dokuz yı l üç aydan ibarettir.
AİHM, bir yargı lama sürecinin makul yap ısının davaya konu
teşkil eden olayları takiben, yerleş ik içtihatlarla, özellikle davan ın
karmaşıklığı, başvuranları n ve yetkililerin tutumu ve ilgililerin
davadaki riski ile de ğerlendirildiğini hatırlatmaktadır (Bkz., diğerleri arası nda, Frydlender-Fransa kararı, no: 30979196, 43, A İHM
200-Vİİ). AİHM, mevcut durumdaki benzer sorunlar ı ortaya koyan
pek çok davan ın incelendiği ve bunlar
ın 6 1. nıaddesinin ihlali ile
sonu çlandığı tespitinde bulunmaktadı r (Bkz., sözü edilen Frjı dlender
ı). Mahkemeye sunulan tüm unsurlar ışığında AİHM, Hükükarar
metin bu davayı farklı sonuca taşı yacak hiçbir olayı veya argüman ı
1 NUMARALI

PROTOKOL'UN
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sunmadığına değinmektedir. Mahkeme, bu yöndeki yerle şik içtihadını
dikkate aldığı nda söz konusu yargı lama sürecinin uzunlu ğunun aşırı
ve «makul süre» zorunluluğuna yanı t vermediğ i görüşündedir. Ayrı ca, AIHM daha önce de ifade etti ği üzere davan ın ilgili açısından
taşıdığı riskin kimi davalarda dikkate al ındığını eklemektedir (Bkz.,
diğer birçokları arası nda.Zimmermann ve Steiner-İsviçre kararı, 13
Temmuz 1983, seri: A no:66, 24) ve Allenet de Ribemont-Fransa
kararı, 10 Ş ubat 1995, seri: A no: 308, 47). Mahkeme, ba şvuranların yakınlarının ölümünün ard ı ndan temel finans kaynağından
yoksun kaldıkları tespitinde bulunmaktad ı r. Bu nedenle başvuranlar
tazminat ödenmesi konusunda al ınacak hukuki kararın bir an önce
alınmasına kiş isel olarak büyük önem vermektedirler (Bkz., diğer
ı arası nda, mutatis mutandis, Obermeier-Avusturjı a karabirçoklar
ı, 28 Haziran 1990, seri: A no: 179, 72, Caleffi- İtalya kararı, 24
r
Mayı s 1991, seri: A no: 206-B, 17 ve Karakaya-Fransa karar ı, 26
Ağustos 1994, seri: A no: 289-B, 30). Reel enflasyon oran ı ile yasal temerrüt faizi aras ı ndaki fark da dikkate al ınmalıdır. Bu nedenle
AİHS'nin 6 1. maddesi ihlal edilmi ştir." 2 (Meryem Güven ve

Diğerleri/Türkiye, 2005)
Bir baş ka olayda, 1981 do ğumlu olan, Elazığ'da oturan
baş vurucu, 20 Haziran 1991'de, İstanbul'un Gaziosmanpa şa
ilçesindeki askeri k ışlanın bahçesine yerle ştirilen bir bombaın patlaması sonucunda ağır yaralannııştır. Olaym gerçekn
nda bulunan ba şvurucunun babas ının,
leştiği sırada on ya şı
İçiş leri Bakanlığı'na, kar şı 3 Haziran 1992'de, Istanbul İdare
Mahkemesi'nde açtığı tazminat davas ı, kamu görevlilerinin
bir hizmet kusuru olmad ığı gerekçesiyle reddetmi ştir. Başvurucunun kararı temyiz etmesi üzerine Danıştay, 16 Kasım
1995'de, İ dare Mahkemesi'nin karar ını bozmuştur. Danıştay,
nda neden
bozma gerekçesinde, haks ız eylem ile zarar aras ı
nı gerektirmeyen "sosyal risk"
ve sonuç ilişkisinin kurulmas ı
,
ilkesine yollamada bulunmu ş terörden kaynaklanan zararm,
"adalet" ve "sosyal devlet" ilkeleriyle bağlantılı olarak, bütünüyle
ndan paylaşılması gerektiğini de ğerlendirmiştir.
toplum tarafı
15 Mart 1996' da, davah idare, Dan ış tay kararının düzeltilmesini
242
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istemiştir. 9 Mart 1998'de, bu istem reddedilmiştir. 30 Eylül
1998'de, Istanbul İdare Mahkemesi, Danıştay'm bozmasma
uyma kararı almıştır. Yerel mahkeme 27 Kas ım 1998'de, dava
dosyasmı bir uzman biirkişiye göndermiştir. Bilirkişi raporu
29 Aralık 1998'de, gelmiş ve 17 Şubat 1999'da İstanbul İdare
Mahkemesi davayı sonuçlandırmış, İç İşleri Bakanlığı'nın
başvurucuya, 18 Şubat 1992 tarihinden itibaren yasal faizi ile
birlikte maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar vermi ştir.
30 Nisan 1999'da karar kesinle şmiş ve 18 Eylül 2000 tarihinde
başvurucuya, tazminatı ödenmiştir.
"30. Mahkeme, dava i şlem/erinin AİHS 'nin 6 1. maddesinde
öngörülen "makul süre" gereğini karşı/ayıp karşılamadığına karar
vermede göz önüne al ınacak sürenin, başvuranın babasının İçişleri Bakanlığı 'na dilekçe sunduğu 10 Şubat 1992 tarihinde ba şladığı
(bkz., König/Almanya, 28 Haziran 1978 tarihli karar, A Serisi no.
27, sayfa 33-34, 98, Schou ten ve Meldrum/Hollanda, 9 Aral ık
1994 tarihli karar, A Serisi no. 304, sayfa 25, 62, ve Valke/Fransa,
26 Nisan 1994 tarihli karar, A Serisi no. 289-A, sayfa 17, 33) ve
kararın kesinleştiği 30 Nisan 1999 tarihinde sona erdiği kanısındadır. Gözönünde bulundurulan süre İçişleri Bakanlığı huzurundaki
davaları ve davayı iki kere incelemiş olan Mahkeme'nin iki davas ını
kapsamış ve yedi yıl iki ay sürmüştür.
33. AİHM, dava işlemlerinin süresinin makul olmasının, dava
koşulları ışığında ve aşağıda kaydedilen kriterlere değinerek değerlendirilmesi gerektiğini yineler: davan ın karmaşıklığı, başvuran ve
ilgili makamlar
ın tutumları ve ihtilaf sırasında başvuran için risk
taşıyan durumlar (Bkz., diğer içtihatlar yan ında, Fııjdlender/Fransa [BD], no. 30979196, 43, ECHR 2000-Vİİ).
34. Davanın karmaşıklığı hususunda AİHM, dava işlemleri,
askeri barakalar içerisine yerleş tirilen bir bombanın patlamas ı sonucu başvuran ın aldığı yaralar hususunda açılan tazminat davasına
ilişkin olduğu için davan ın, istisnai yasalara veya dava olaylar
ına
ilişkin zorlukları yansıttığı kanısında değildir.
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35. Başvuranı n tutumuna ili şkin olarak AİHM, ba şvuranın 30
Ocak 1995 ve 30 Mart 1995 tarihleri aras ı ndaki iki ay boyunca dava
işlemlerinin uzamas ı ndan sorumlu oldu ğunu gözlemler (Bkz., paragraf 14). A İHM ayrıca, ba şvuranı n 4 Aralı k 1994 tarihli kararın
ıfasını n durdurulmasına ili şkin sonuç vermeyen talebinin (Bkz., paragraf 14 ve 15) dava i ş lem/erinin gecikmesine katkı da bulunduğu
kanısındadır.
36. Yerel mercilerin çal ışmaları na gelincç, AİHM, İstanbul İdare Mahkemesi'nin tutumunun ele ş tiri gerektirmediğ ini tespit etmiş,
öte yandan bu mahkemedeki i şlemlerin, davan ı n ilerlemesinde makul olmayan gecikmelerin olduğu şeklinde bir sonucu ortaya ç ıkardığını tespit etmemi ştir. Ayn ı şekilde, Dan ıştay'ın, ba şvurucunun
birinci derece mahkemesinin karar ını n yürütülmesinin durdurulmasına ili ş kin talebini reddetmesi ve karar ı 4 Aralı k 1994 tarihinde bozmasına ili ş kin olarak herhangi bir a şırı gecikme durumunun
olduğunu tespit etmemi ş tir. Ancak, Mahkeme, Dan ıştay'ın, İçişleri
ı n düzeltilmesi talebini redBakanlığı 'nı n Dan ıştay'ı n verdiği karar
detmesinden önce - iki y ı l gibi uzun bir zaman geçtiğini göz ardı
edemez. Hükümet, bu durumla ilgili herhangi bir aç ıklama yapmamıştı r. Bu tür bir aç ıklaman ı n ya da suçlanacak ki şinin ba şvurucu
olduğunu gösteren herhangi bir belirtinin yoklu ğunda, gecikmenin,
yerel mahkeme/erin temyiz i ş lemlerini yürütmesine bağ lanabileceği
düş ünülmelidir (bkz., mutatis mutandis, Nuri Özkan-Türki ye, no.
5073 3/99, 2 1-22, 9 Kas ım 2004).
37. Son olarak, A İHM, yerel yarg ılamada ba şvurucunun kar şı
karşıya olduğu risklerin kendisi için büyük önem arz ettiği kanısındadır.
38. Ko ıuya iliş kin içtihadını dikkate alarak, A İHM bu davada,
ı olduğu ve "makul süre" ko şu/unu
işlemlerin uzunluğunun a şır
karşılamadığı kanısındadı r. Bu nedenle Sözle ş menin 611. maddesi
ihlal edilmi ş tir. (Altan Karakullukçu/Türkiye, 2005)243"

243

w.w.w.edb.adalet.gOV.tr .
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Toplumsal risk kuramma göre devletin do ğrudan sorumluluğu temelinde ulusal yarg ı yerinde tazminat davas ı açan
SOZLE ŞMENU
başvurucular, yukarı da özetlenen her iki kararda da izlenece ği
gibi, bu savlarma olumlu yan ıt almış lar ve davalarım kazanİ LE B İ RJKTE
mışlardır.
A İHM'ye ilettikleri yakmmalar ı ise, yarg ılamanın
UYGULANMASI
uygun süreyi aştığı olgusu üzerinde yo ğunlaşmıştır.
1 NUMARALI

PROTOKOL'UN

b. Genel Olarak Malvarlığını ilgilendiren Davalar:
Konut satın alan ba şvurucularm satıcılara karşı açtıkları
davanın sekiz yıl üç ay sürmesi, (Lechher ve l-Iess/Avusturya, 1987)
Satı
n aldığı konutla ilgili olarak satıcıya karşı açtığı davanın on yıl dört aydan fazla sürmesi, (Capuno/ İtalya, 1987)
Plastik kablo üretimi için ruhsat istemi reddedilen ba şvurucunun davasm ın onüç yıl sürmesi, (Nevese E Silva/Portekiz 1989)
iflas eden baş ka bir şirketten alacaklı olduğ
unu ileri süren başvurucu şirketin davas ının, sekizinci yılda sonuçlanmaması, (Union Alimentaria Sanders SA./ İspanya, 1989)
Baş vurucunun kendisine ait olan ve da yalı tarafından
yıkılan binanın yeniden yapt ırılması amacıyla açtığı davanı
n
on yedi yıldır sürmekte olu ş u, (Brigandi/ İtalya, 1991)
Bir bankadan kredi almaya hakk ı bulunduğ
unun saptanması amacıyla gı da üreticisi olan ba şvurucunun açtığı davanın altı yıl dokuz ay sürmesi, (Samfilli/ İtalya, 1991)
Taşınmazınm kullanım koşullarım yasaya uygun olarak
değiş tiren mülk sahibinin, bu olgunun saptanmas ı için kiracıya karşı açtığı davanın oniki yıl sürmesi, (Diana/ İtalya, 1992)
Taş mmazma tecavüz edenlere kar şı mülk sahibinin açtığı davanın onüç yıl sürmesi, (Ridi/ İtalya, 1992)
Anne ve babalar ı
nın ölümünden sonra kendilerine kalan
malvarlığının yönetimini elde etmek üzere aç ılan davanm dokuz yılda sonuçlanmaması, (Manieri/İtalya, 1992)
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Ş irketler arasmdaki ticari alacak niteli ğindeki davanın on
yıl sürmesi, (Idrocalce S. R. L./ İtalya, 1992)
Üst kattan dairesine su akan ki şinin uğradığı zararm saptanıp giderilmesi amac ıyla açtığı davanın on beş yılda sonuçlanmamış olması, (Cardarelli/ Italya, 1992)
Satış sözleşmesinin varlığının saptanması amacıyla başvurucu şirkete karşı açılan davanın on yılda sonuçlanmamas ı,
(Manifaltura FL/ İtalya, 1992)
Mirasm paylaşımı amacıyla mirasçılar arasmda açılan davanın on yıldır sürmekte oluş u, (Vorrasi/ İtalya, 1992)
Limitd şirketin açtığı alacak davasmın sekiz yıl sürmesi,
(Roversi S. P. A./ İtalya, 1992)
Eski eşine karşı alacak davası açan kişinin davasının dokuz yıl sürmesi, (Barbagallo/ İtalya, 1992)
l sürİş tirak halindeki mülkiyetin tescili davas ının yedi yı
mesi, (Cifola/ İtalya, 1992)
Komşu taşmmazdan geçiş hakkının saptanı p tescii için
açılan davanın yirmi yılda sonuçlanmaması, (Pandolfelli ve
Palembo/ İtalya, 1992)
Babasmdan miras kalan hisse senetlerini mülkiyetine
geçirmek isteyen ba şvurucunun davas ırun dokuzuncu y ılda
sürmekte oluşu, (Pierazzini/ İtalya, 1992)
Yapı kooperatifi olan ba şvurucunun konutlar ını gerçekleştirdiği dokuz kişiye karşı açtığı alacak davasmın dokuz yılda sonuçlanmamas ı, (Cooperati ve Parco Cuma/ İtalya, 1992)
nıtılması amacıyla dergi yayı
Yeni sanayi ürünlerinin tan
layan başvurucu şirketin, basm kurulu şlarma tanınan vergi
ve posta gideri indirimlerinden yararland ırılmaması nedeığı
n ödenmesi için devlete kar şı açt
niyle oluş an zararlarını
l
sürmesi,
(Editions
Periscope/
tazminat davasmın dokuz yı
Fransa, 1992)
Borçlu olmadığı bir parayı ödemesi için verilen ihtiyati
n, ancak
ığı itirazı
tedbir kararma karşı başvurucunun yapt
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1 NUMARALI
PROTOKOL'ÜN

dört yıl altı ay geçtikten sonra hakli bulunması, (De Micheii/ İtalya, 1993)

SÖZLLŞME'N İ N
6. MADDES İ
İ LE B İ RLİ KTE
UYGULANMASI

Başvurucunun babas ının yöneticisi olduğu kurumun,
ölümünden sonra açtığı ve malvarlığma tdbir koydurduğu
geri alma davasmın on y11 sürdükten sonra haks ız bulunup
reddedilmesi, (Billu/ İtalya, 1993)
Malvarlıkları kamulaştırılan şirket ortakiarmın bu işlemin
iptali amac ıyla açtıkları davanın sekiz yıldan fazla sürmesi,
(Ruiz-Mateos/ İ spanya, 1993)
Taşmmazlarmın bir bölümünün yol yap ımı için işgal edilmesi nedeniyle ba şvur- ucunun açtığı davanı
n sekiz yıl üç ay
sürmesi, (Scopelliti/Italya, 1993)
Başvurucunun etkili eylem sonucu kendisini yaraiayan
kişiye açt
ığı tazminat davasmın dokuz yıl beş ay sürmesi,
(Pizzetti/ İtalya, 1993)
Bir trafik kazas ı sonucunda yaralanıp malul kalan kişinin
kusurlu yana ve sigorta şirketine karşı açt
ığı dava nedeniyle kararlaşt
ırılan maddi ve manevi tazminatlarm ödenmesi
ile birlikte yargılama süresinin 11 yıl bir aya ulaşması, (Silva
Pontes/ Portekiz, 1994)
Komş u taşmmaza yapılan inşaatn yıkılması için açılan
davan
ın 18 yıldan uzun sürmesi (Di Pede/ İtalya 1996)
Kamulaştırılan ta şınmazlarda, kamula ştırma yoluyla sağlanan değer art
ışının yasa ile kamulaştırma bedeli yerine geçmesine iliş kin uygulamanın iptalini amaçlayan davanın beş
yı
l alt
ı aydan fazla sürmesi, (Katikaridis ve Di ğerleri/Yunanistan, 1996)
Hukuka aykırıhğı saptanan kamula ştırmanın iptali nedeniyle geri verilmeyen ta şmmazm değerini kar şılamak amacıyla açılan tazminat davasmın 14 yılda sonuçlanmas ı, (Guilemin/ Fransa, 1997)
Tarımsal alanları
n birleştirilmesi nedeniyle aç ılan tazminat davasmın 26 yılda sonuçlanmamas ı, (Piron/ Fransa, 1997)
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Kamulaştırmasiz el konulan taşınmazm hak sahibe geri
verilmesini önlemek amac ıyla sorumlu kamu biriminin 8 y ıl
n sürmekte olu şu, (Zwıerzynski Polonya,
önce açtığı davanı
2001)
Asya'dan gelen göçmenlerin yerle ştirilmeleri için Türk
kökenli Yunan vatandaşlarmm 1925 y ılında bedelsiz olarak el
konulan taşmmazları nedeniyle açtıkları tazminat davalarının
63 yı ldan beri sürmekte oluş u, (Yagıtzılar/Yunanistan, 2001)
lan daTazminatsız kamulaştırmanın iptali amacıyla açı
vanın 8 yıl üç ayda sonuçlanmaması, (Serghides ve Christoforou/ Kıbrıs, 2002)
Toplu Konut idaresine kar şı üstlendiği işlerin karşılığı
olan parayı almak üzere yüklenici şirketin açtığı alacak davasırıın 8 yıl 6 ay. sürmesi, (Molin in şaat/Türkiye, 2005)
ı yoldan geçen
Kışlanın bahçesinde patlayan bomban n
n karşılanması istemiyle açtığı dabaşvurucuya verdiği zararı
vanın 7 yıl, kararlaştırılan tazminatm ödenmesinin 9 yıl sürmesi, (Altan Karakullukçu/Türkiye, 2005)
Öğrenciliği sırasında okula giderken bisiklet çarpmas ı sonucunda yaralanan başvurucunun açtığı tazminat davasının
16 yılda sonuçlanmamas ı, (Sürmeli/Almanya, 2006)
c. Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili Davalar
k
Kocası işkazasmda ölen ba şvurucunun eşinden de aylı
n, kendisinin ölüığı e on bir yıl süren davanı
almak için açt
münden sonra oğlu tarafmdan sonuçland ırılması, (Deumeland/ Almanya, 1986)
Polislikten ayrılan başvurucunun emekli ayl ığmın eksik
ığı
hesaplanması nedeniyle ayliklarmın arttırılması için açt
İtaldavanın onbirbuçuk yıl sürmesi, (Francesco Lombardo/
ya, 1992)
n
Emekli aylığınm eksik bağlandığını ileri süren yargıcı
açtığı yükseltme davasının sekiz yıl dört ay sürmesi, (Giancarla Lomberdo/ İtalya, 1992)
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Malüllük aylığı almak için açılan davanın on yıldır devam etmesi, (Nibbio/ İtalya, 1992)
Malüllük aylığı almak için açılan davanm yaklaşık beş yıl
sürmesi, (Borgese/ İtalya, 1992)
Ölen eşinden dul aylığı almak için kocanın açtığı davanın
yaklaşık altı yıl sürmesi, (Massa/ İtalya, 1993)
Malullük tazminatı almak için devlete aç ılan davanın
ancak altı yı
lda olumlu bir sonuca ulaşması, (Salesi/ İtalya,
1993)
Okul müdürü iken ölen e şinden dul aylığı almak için açt
ığı davası önce reddedilen, bozmadan sonra yerinde bulunan
başvurucunun istemlerinin on be ş yılda karara bağlanması,
(Massa/ İtalya, 1993)
Malulen emeklilik ayliğmın eksik hesaplanması nedeniyle
açılan davanın sekiz yıl yedi ay sürmesi, (Muti/ İtalya, 1994)
Baroya avukat olarak yazilma istemi reddedilen emekli
subaym bu i şleme karşı açt
ığı iptal davasmın yaklaşı
k sekiz
yıl sürmesi, (De Moor/Belçika, 1994)
Emekli aylığının arttırılması için açılan davanın, idari yarama süreciyle birlikte, henüz karar ın yerine getirilmemesi
nedeniyle 5 yı
lda sonuçlanmaması, (Sciortin/ İtalya, 1992)
Çocuğu için gereken sosyal güvenlik ödene ğinin kesinleşmiş yargı kararma karşın beş yıldan beri ödenmemesi,
(Poznakhırma /Rusya, 2005)
d.

Çalışma Alanına ilişkin Davalar

İş sözleşmesini önce durduran, ardmdan ili şkisine son
veren şirkete karşı hizmet sözleş mesinin uygulanması amacıyla açtığı davanın dokuz yılda sonuçlanmamas ı, (Obermeieri Avusturya, 1990)
Hekim olan baş vurucunun ücretlerinin ödenmesi amacıyla sağlı
k sigortasma karşı açt
ığı davanın, hakkmdaki ceza
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davasmın sonuçlanması için yedi buçuk y ıl beklemesi, hukuk
davasmın daha sonra görülmeye ba şlanması, (Malta/ İtalya,
1992)
Verdiğ i dersler nedeniyle e ğitim tazminatı almak için
Eğitim Müdürlüğü'ne kar şı açılan davanın on yıldır sürmekte
oluşu, (Steffano/ İtalya, 1992)
Çalıştığı ş irketteki görevinin sonland ırılması nedeniyle
başvurucunun açtığı davanın on iki y ıl sürmesi, (Ruofolo/
İtalya, 1992)
Başvurucularm Çalış ma Bakanhğı'na kar şı açtıkları tazminat davasının 15 yıl sürmesi, (Lorenzi, Bernardini ve Gril6/ İtalya, 1992)
Mesleki hizmetleri nedeniyle ba şvurucunun açtığı alacak
l sürmesi, (Tumıninelli/ İtalya, 1992)
davasmın on üç yı
Ücretlerinin ödenmemesi ve i ş sözleşmesine aykırı uygulaığı davanın
malar nedeniyle ba şvurucunun i şverenine kar şı açt
l sürmesi, (Trevisan/ İtalya, 1993)
yaklaşık beş yı
Geriye doğru yürütülen ayl ık farklarımn ödenmesi amacıyl sürmesi,
la devlete karşı açılan alacak davas ının yaklaşık beş yı
(Scunderi/ İtalya, 1993)
İş verence görevden alman ve hizmet sözle ş mesi sonlandın on üç buçuk y ıl
rılan işçinin İş Mahkemesi'nde açtığı davanı
sonra reddedilmesi, (Darnell/ tngiltere, 1993)
Üniversitede yard ımcı doçent olarak görev yaparken ili şkisine son verilen ö ğretim üyesinin yargılama süresi ile birlikte
kararm uygulanıp eski görevine alınmasının yedi buçuk y ıl
sürmesi, (Büker/Türkiye, 2000)
ığı işyerinde iş kazası geçirdiğini ileri
Daha önce çalışt
ığı tazminat davas ının beş buçuk yıl
süren başvurucunun açt
sürdükten sonra reddedilmesi, (Hüseyin Ertürk/Türkiye,
2005)
AİHM' nin, malvarhğı konusundaki yarg ılamalarda uygun
sürelerin a şıldığına iliş kin kararları, yukarı daki örneklerle
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MALVAR İİĞ I sınırlı değildir. Farklı alanlardaki daha ba şka kararlara da,
BAGLAMINDA zaman zaman değinmiş
bulunuyoruz. Mahkeme, herhangi bir
KONUT
uyuşmazlığı kendiliğinden ele alıp değerlendirme konumunda
GÜWN İ

bulunmuyor. Bu nedenle, ulusal ölçekteki davalar ı
n sürelerindeki farklılıklar, başvurucuları
n yakınmalarını AİHM'ye
değişik zamanlarda yans ıtmalarmdan ileri gelmektedir. İçeriklerine çok kısa olarak değindiğin-ıiz kararlar, Mahkeme'ce hangi
tür uyuşmazlıkların malvarliğı kapsamında değerlendirildiği
açısı
ndan da yol gösterici olabilecektir.
3. Malvarlığı Bağlamında Konut Güvenliği

Evler ve içlerinde yaş anmak için üretilen çeşitli biçim ve
boyutlardaki yap ılar, içerdikleri eşyalarla, araç ve gereçlerle
birlikte malvarlığı hakları arasında yer almaktadır. Bu yönüyle
konutlarm nesnel güvenliği, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin koruması altmdadır. Konutlar ayrıca, Sözleşme'nin
8. maddesinde yer alan "konu tuna sayg ı gösterilmesini isteme
hakkı"nın da uygulanma alan
ı içinde bulunmaktadır. Malvar-

lığı hakları
na yönelik bir saldırı, yerine göre, hem 1 Numaralı
Protokol'iin 1. maddesinin, hem de Sözle şme'nin 8. maddesinin
çiğnenmesi anlamında yorumlanabilmektedir.
1 Numarali Ek Protokol'ün 1. maddesinin, Sözle şme'nin 8.
maddesi ile birlikte ihlal edildi ğine ilişkin en yoğun başvuruları
n odağında bulunan ülke, Türkiye'dir. Bunlarm bir bölümü
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelirken, bir k ısm
ı da 1974
Kıbrıs Çıkartması'nı izleyen geli şmelere dayanmaktadır
Konuta saygı hakkıyla bağlantılı olarak Güneydoğu
Anadolu'da PKK'ye kar şı yürütülen operasyonlar sırasmda
köylerinden sürülen, evlerine, tarlalarma zarar verilen ki şilerin,
mülkiyet hakkıyla birlikte 8. madde ba ğlamında Türkiye'ye
karşı yaptıkları baş vurular, genellikle her iki konuda da,
Sözleşme'nin ihlal edildiği yönündeki kararlarla sonuçlanmıştır. Örneğin bu konuda ilk kez, Diyarbakı r'm Dicle ilçesi,
Kelekçi köyünde yaşayanları
n başvuruları
nda Mahkeme, "evlerinin ve içlerindeki eşyalarının kasıtl
ı olarak yakılmasmın,
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onlarm aile ve ev ya şamları ile ilgili haklarını güven içinde
kullanabilmelerine yönelik ciddi bir müdahale olu şturduğu
görüş ündedir. Sorumlu Hükümet, bu müdahalelerin hakl ılığı
konusunda her hangi bir gerekçe ileri süremedi ği gibi, açıklamalarmda güvenlik güçlerinin eylemlerini yads ımakla yetinmiş tir. Mahkeme, yakmrnacilarm konutlar ının tahrip edilerek
köylerinin bo şaltılması nedeniyle, malvarl ığı haklarıyla birlikte,
aile yaşamına ve konuta saygı haklarmm ihlal edildiğini kararlaştırmıştır. 244 (Akdıvar ve Diğerleri/Türkiye, 1996)
Bu tür başvurular, olaylardan zarar görenlerin çoklu ğuna
u'daki uygukoşut olarak önemli sayilara ula şmıştır. Güneydoğ
şvurular soHM'ye
gönderdikleri
ba
lamalardan yakmanlarm Aİ
nucunda Akd ıvar davasından ayrı olarak daha pek çok olayda,
Ek Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildi ği kararlaştırılmıştır.
Her iki maddenin birlikte çi ğnendiğine karar verilmesi, insan
hakları ihlallerinin yo ğunluğunu arttırmış, nesnel ve iıısancıl
nı a ğırlaştırmıştır.
yönlerden devletin giderim sorumluluklar ı
n köylerine
ra Mahkeme, ba şvuranları
n yan
ı sı
Diğer konuları
Mahkeme,
terör
geri dönememeleri savlar ını da incelemiştir.
nedeniyle ya ş am ortamlarmdan ayrilmak zorunda b ırakılan
yakmmacılarm köylerine geri dönmelerine izin verilmemesinin, konuta saygı hakkına ciddi y e haksız bir müdahale
oluşturduğuna, bu nedenle 8. maddenin ihlal edildi ğine karar
vermiştir. (Doğan ve Di ğerleri/Türkiye, 2004)
Birbirlerine çok benzeyen gerekçelerle, Mahkeme, a şağıda
kısaca sunulan örneklerde belirtildi ği gibi, devletin sorumluunu benimseyen kararlar vermi ştir:
luğ
Mahkeme, ba ş vurucularm evlerinin, e şyalarmın ve ayrıca
Bayan Selçuk'un ortaklar ından oldugü de ğirmenin güvenlik
güçleri tarafmdan gözlerinin önünde kas ıtlı olarak yak ılıp,
tahrip edildi ğinin kanıtlandığı görüşündedir. Bu eylemlerin
başvurucularm Sözle şme'nin 8. maddesi ba ğlamındaki konul olarak
ı gösterilmesi ve ayr ıca malvarliğmdan bar ışçı
tuna sayg
r ve haklı görülemez bir müdahale
yararlanması haklarına ağı
244

Doğru, Osman/Nalbant, Atilla, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Karar
Özetleri, s. 22, Istanbul Barosu, 2001.
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olduğu kuşkusuzdur, (parag. 86). Dolayısıyla Sözleşme'nin 8.
maddesi ve 1 Numaralı Ek Protokol'ün 1. maddesi ihlal edilKONU
miş tir. (Selçuk ve Asker/Türkiye, 1998)
GÜV,T
Mahkeme, Diyarbakır'a bağlı Güzderesi Köyü ve Yukarı geren mezrasmda 13 Ekim 1993'te Jandarma tarafmdari
operasyon düzenlendiği, bir grup kişinin gözaltına alı
ndığı,
başvunıcunun evinin eşyalarının, ürettiği tütünlerinin güvenlik
güçlerince yakılarak tahrip edildiği (parag. 69) ve ayrıca 1994
sonbaharmda da yeniden evlerin kasıtlı olarak yakıldığı ve
başvurucu ile ailesinin Yukarı geren köyünü terke zorland ıkları
sonucuna varmıştır. Mahkeme bu eylemlerin Sözle şme'nin 8.
ve Ek Protokol'ün 1. maddesini ihlal etti ğini kararlaştırmıştır.
(Bilgin/Türkiye, 2000)
Baş vurucu Çitlibahçe Köyü'nde evinin, e şyaları
nın ve tarlalarmın güvenlik güçlerince yakıldığinı ileri sürmüştiir. Mahkeme bu olaylar sonucunda ba şvurucularm köyü ve konutlarıru
terk etmek zorunda kald ıklarmın kanıtlandığı görüşündedir.
Bu nedenle Sözle ş me'nin 8. maddesiyle birlikte Ek Protokol'ün
1. maddesi çiğnenmiş tir. (Dulaş/Türkiye, 2001)
Muş ilinin Malazgirt ilçesine bağlı Dirimpmar Köyü'nde
yaş ayan ve bu köyde imamhk da yapan ba şvurucunun malvarlığı, jandarmanın 18 Eylül 1994 günü gerçekle ştirdiğ
i bir
eylemde diğer altı köylü ile birlikte evlerinin ve e şyalarının
yakılmasıyla yok edilmiştir. Aİ HM tamkları dinledikten sonra
başvurucunun evinin güvenlik görevlilerince tahrip edildi ği
görüşüne varmıştır. Başvurucuyu köyünden ayrılmaya mecbur
bırakan bu uygulama konut ve malvarl ığı güvencelerine aykırı
bulunmuştur. (Yöyler/Türkiye, 2003)
Diyarbakır'ı
n Lice ilçesindeki ba şvurucuların evleri ve
eşyaları aile üyelerinin gözleri önünde yak ılmıştır. Malvarliklarının yok edilmesi, baş vurucuları ve ailelerini barmaks ız
bıraktığı gibi, ikisini de geçim kaynaklar ından yoksun duruma
düşürmüştür. Bu olaylar, yakmmac ıları yaşadıkları yerlerden
ayrılmak ve baş ka yerlerde yeni yaş amlar kurmak zorunda
bırakmıştır. Yakı
nılan olaylar Mahkeme'ce konut güvenli ğine,
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na karşı ağır ve haksız müdahale niteli ğinde
malvarliğı hakları
bulunmuş tur. (Ayder ve Di ğerleri /Türkiye, 2004)
Baş vurucu, Mardin ilinin Yardere Köyü yak ınındaki
nda ya şamaktadır. Güvenlik güçleri evini,
Kaynak mezras ı
nı ve ağaçlarmı yakmışlardır. Ba şvurucunun
eşyalarını, bağı
yakmmaları Aİ HK'nca incelenmiş ve haklı bulunmuştur. Bu
olayda da Mahkeme Sözle şmenin 8. maddesinin ve 1 Numaralı
Ek Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildi ğine karar vermiştir.
(Hasan İlhan/Türkiye, 2004)
Bu olayda ba şvurucunun evi aile üyelerinin gözü önünde
yakılmıştı r. Evinden barma ğı ndan ve geçim kaynağından
yoksun b ırakılan ba şvurucu, malvarl ığının istemli olarak
yok edildiğ ini, bu nedenle Sözle ş me'nin 8. ve 1 Numaralı
Ek Protokol'ün 1. maddesinin çi ğnendiğini ileri sürmü ştür.
Mahkeme ba şvurucunun evinin ve e şyalarının yakıldığını ve
nı belirlemiştir. Anılan
köyünden ayr ılmaya mecbur b ırakıldığı
eylemlerin Sözle ş me'nin 3. maddesiyle birlikte özel ya şama,
aile yaşamına, konuta saygı gösterilmesi haklar ı ile malvarlığından barışçıl biçimde yararlanma haklarma a ğır ve haksız
bir müdahale olu şturduğuna karar vermiş tir. (Altun/Türkiye,
2004)245
Henüz sonuçlanmayan ba şvurularm say ılarının 1500'ü
aştığı ileri sürülen bu konudaki son geli şme, 5233 sayılı Ten Karşılanması
rör ve Terörle Mücadele'den Do ğan Zararları
ndaki Yasa'da belirlenen tazminat sürecinin A İHM'nce
Hakkı
etkili bir hukuk yolu olarak benimsenmesidir. Terör ve Ten Karşılanması Hakkınrörle Mücadele' den Do ğan Zararları
daki Yasaya, 5442 Say ılı Yasa ile getirilen ek maddeler, zarar
gördüklerini ileri süren ki ş ilerin genel kurallara göre dava
açmadan önce, geriye dönük olarak her il merkezinde kurulan Zarar Tespit Komisyonu'ndan zararlar ını talep etmelerini
r ı nedenlerle redöngörmüştür. Ba şvurularını n hukuka ayk ı
ndaki hak dü şürüdedilmesi durumunda da, yöntem yasalar ı
cü sürelerle ii şkilendirilmeksizin, bu i şlemlere kar şı dava aç245

Daha baş ka örnekler için bkz., Gemalmaz Mehmet Semih, AİHS Madde 3
Ankara Barosu Yayını, Ankara 2006.
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MALVARLI Ğ I malarma olanak sa ğlamıştır. Yeni düzenlemeler, Mahkeme'ce
BAGLMAINDA ulusal ölçekte kar şı
laşılabilecek tüm uyuşmazlıkları
n çözüGÜVENLi

münde olduğu gibi, işlerlikleri bulunan hukuksal bir yapılanma olarak benimsenmiştir.
Tunceli'nrn Ovacık ilçesi, Eğrikavak köyünde yaşayan
Aydın İçyer, 1994 yılında güvenlik görevlilerinin bölgeyi tahrip edip evini yaktığmı, iç hukukta zararları
nı giderecek etkili
bir hukuk yolu bulunmadığını ileri sürerek Türkiye'ye karşı
başvuruda bulunmu ştu. 5233 ve 5442 sayılı yasalar ise, yukarıda değinilen nedenlerle, başvurucunun yakındığı hukuksal
boşluğ
u gidermiş oluyordu. AİHM de uyuşmazlığı, sonradan
gerçekleşen yasal yap ılanmayı gözeterek değerlendirmiştir.,
Yakmmacmın, 1994 yılında yaşamakta 'olduğu Erğikavak köyünden sürüldüğü yolundaki başvurusu, öncelikle izlenmesi gereken iç
hukuk yolunun varlığı nedeniyle' kabul edilmez bulunmuştur.

(Aydı
n İçyer/Türkiye, 2006)2
AİI-JM'den Güneydo ğ
u Anadolu'daki devlet müdahaleleri
nedeniyle çok sayıda başvuruda Türkiye'nin sorumlulu ğ
unu
'bulgulayan kararlar çıkması üzerine, bu genel yargıdan kendilerine pay çıkarmak isteyenlerin gerçek d ışı suçlamalarda
bulundukları görülmüştür. Örneğin 27 Aralık 1993'te Bitlis'in
Tatvan ilçesi Düzcealan köyüne gelen güvenlik güçleri tarafmdan başvurucu Zahide Çaçan'a ait evin yakılması, konutunun
tahribi, köy boş altma gibi nedenlerle malvarliğı ve konuta saygı
hakkı haklarının çiğnendiği ileri sürülmüştü. Başvuruya karşı
Hükümet'in verdiği yanıtta ise, bazı köylülerin 1994 yılı nisan
ayı
nda köylerinden ayrılmaları
na misilleme olarak 29 Aralık
1993'te köye baskı
n yapan PKK tarafı
ndan evlerin yak ılmış olduğ
u bildirilmiştir. Bu konuda ayrı
ntılı bir soruşturma yapılmış
ve köylülerden al ı
nan ifadelerde olayı
n PKK baskım olduğ
u
doğrulanmıştır. Baş vurucunun olaydan yaklaşık 3 yıl sonra
avcıIığa şikayette bulunması da, içtenliksiz davrandığının
kan
ıtı olarak değerlendirilmiş tir. Mahkeme, başvurunun nesnel temeli bulunmad ığı gerekçesiyle, 1 Numaralı Protokol'ün

246
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1. maddesinin ihlal edilmedi ğine karar vermi ştir.247 (Çaçan/
Türkiye, 2004)
Türkiye'ye kar şı sınır ötesi ba ş vurular, genellikle K ıbrıs'lı
Rumlar'dan gelmektedir. Ba ş vurularınm nesnel dayana ğı,
1974 yilmda Hükümet'in karar ı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin
Ada'mn kuzeyine ç ıkarak, güneydeki yönetimin, bu bölge
n önceüzerindeki egemenli ğine son vermesidir. Ba şvuruları
likli hukuksal dayana ğı, "Yüksek Sözle ş meci taraflar, kendi yetki
alanları içinde bulunan herkese, bu Sözle ş me'nin birinci bölümünde açı klanan hak ve özgürlükleri tan ırlar." diyen, A İHS'nin 1.

maddesidir. Mahkeme, K ıbrıs'm kuzeyindeki ta şmmazlarma
ulaşamadığında yak ınan Titina Loizidiou'nun ba şvurusunu
öncelikle egemenlik alanı ile bağlantılı olarak yetki yönünden
değerlendirmiştir:
'Mahkeme, Sözle şme'nin amacı ile konusu aras ındaki ilişkiyi
göz önüne alarak, taraf devletin hukuka ayk ırı bir askeri operasyon
uyguladığını , bunun sonucunda ulusal toprakları d ışındaki bir
bölgenin etkili denetimini ele geçirdi ğini değerlendirerek devlet
sorumluluğuna gidileceğ i görüşündedir. Sözle şme 'nin koruduğu
hak ve özgürlükleri böyle bir bölgede sa ğ lama yükümlülüğünün,
bölgedeki denetimin do ğrudan sorumlu devletin silahl ı kuvvetleri
eliyle mi, yoksa ikincil yerel yönetimler eliyle mi yap ıldığı sorusu
üzerine Mahkeme, ba şvurucunun yakındığı eylemlerin, Sözle şme'nin
1. maddesi anlam ı nda Türkiye'nin yarg ı lama yetkisi içinde oldu ğunu
kararla ştırmıştır.' (Loizidiou/Türkiye Ön itirazlar, 1995)24B

Mahkeme, bu karardan bir y ıl sonra uyu şmazlığm özünü
değerlendirirken a şağıdaki gerekçelere dayanıyordu:
"Mahkeme, Sözle şme bağlamı nda 'yargı lama yetkisi'nin, ulusal
toprakları kapsadığını, ancak bir Sözle şmeci devletin kendi ulusal
topraklar
ının dışı ndaki alanlarda da ordusu arac ılığıyla askeri denetin
alanı yaratması durumunda, sorumluluğunun ileri sürülebileceğini
ı
belirtmiş tir. incelenen davada Mahkeme, Lozidiou'nun topraklar

247
248

http-Aihm.anadolu.edu .tr-
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üzerindeki etkinliğini yitirmesini, Türk askerlerince Kıbrıs'ın kuzeyinin işgal edilmesine ve "KKTC"nin kurulmasına bağlayarak
Loizidiou 'nun birçok kereler topraklar
ına geçmek istemesine karşın
Türk askerleri tarafindan engellendiğinin, tartışılması gerekme yen
bir gerçek olarak ortada durdu ğu görüşündedir. Türkiye'nin Kuzey
Kıbrı s Türk Cumhuriyeti yönetiminin eylemleri ve politikalar ı üzerinde gerçekten ayr
ıntılı bir denetim kurup kurmadığı konusunun
araş tırılması gereksizdir. Geniş çaplı askeri birliklerin Kıbrıs'ta
üslendikleri etkin görevlerden açıkça şu sonuç çıkmaktadır. Türk
ordusu Ada'n ın o kısmı üzerinde etkili, genel kapsaml ı bir denetim
uygulamaktadır... Sahip olduğu etkili konumu nedeniyle Türkiye'nin
sorumluluğu, bu destek sonucunda ayakta kalabilen yerel yönetimin
eylemlerini de kapsamaktadır."

Mahkeme'ye göre, "Türk ordusunun etkin denetimi altı nda
tuttuğu Kuzey Kıbrı s'ta birçok askeri birlik harekete hazır halde
bulunmaktadı r. Bu olay, davada "KKTC"nin politikalar ından ve
eylemlerinden Türkiye'nin sorumlu olmas ın ı gerektirmektedir.
Bu nedenlerle Sözleş me'nin 1. maddesi gereğ ince, Loizidou'nun
malvarlığına ula şmasını n engellenmesi konusunda Türkiye'nin
yargılanması söz konusu olduğ u gibi, sorumluluk da Türkiye'ye
yüklenebilmelidir."
Mahkeme, başvurunun özel koşullarım değerlendirirken,
"1974 yılından bu yana taşınmazları üzerindeki kullanabilme olanaklarını tümüyle yitiren Loizidiou'nun halen topraklar ının yasal sahibi
olduğu ve sözü edilen taşınmazı na ulaşabilmek açısında karşılaştığı
tüm engellemelerin, açı klanan nedenle, 1 Numaral ı Protokol'ün 1.
maddesi ile korunan haklarını ihlal etmiş olduğu görüşündedir. Türk
Hükümeti'nin söz konusu ihlallerin yasaya uygunlu ğunu kan ıtlama
konusunda bir aç ıklaması olmamıştı r. Mahkeme'de, Loizidiou 'nun
özel haklar
ına ula şabilme çabalar
ının tamamının önünün kesilmesi
sonucunda çıkan hiık ihlallerini ve karşılığını ödemeden mal varl ıklar
ına el konulmas ını, hukuka uygun gösterecek bir neden bulamamaktadır. Bu nedenlerle, 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesi ihlal
edilmiş olmaktadır."

Mahkeme, baş vuru konusu olayı bir kez de Sözleşme'nin
8. maddesi bağlamında, konut güvenliği açısmdan değerlen398
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dirmiştir. "Loizidiou, Kyrenia bölgesinde büyümü ştür. 1972 yı lında

MA1V4R1lI

evlendikten sonra Nicosia'ya ta şınmış ve evini burada kurmuştur.
Ancak 1974 yılı nda, Kuzey Kıbrıs'taki arsası üzerinde bir apartman
yaptırmayı ve buradaki dairelerden birinde ya şamayı tasarlamaktadır.
Mahkeme, Sözle ş me'nin 8. maddesinde yer alan 'konut' kavram ının
kapsamına, üzerinde yerle şmek amacıyla yapı yapılmak istenilen
arsa yı da eklemnin, maddenin anlam ını zorla genişletmek olacağı
kanısındadı r. Mahkeme, bir ki şinin büyüdüğü bölgeyi veya atalarının yaşamış olduğu toprakları, bu kapsama katma y ı da olanaklı
görmemektedir. Aç ıklanan gerekçelerle, Loizidiou 'nun 8. maddede
249
düzenlenen haklarına iliş kin bir müdahale söz konusu de ğildir."

BAGLIMINDA

(Loizidiou/Türkiye, 1996 esas karar)
Mahkeme, Türkiye'nin "KKTC" yetkililerinin eylem ve
politikaları üzerinde kapsamlı bir denetimi olup olmad ığım
yada Türkiye'nin 1974 yil ındaki müdahalesinin hukuka uygun
olup olmadığını tartışmayı gerekli bulmamıştır.
Mahkeme 2001 y ılında, Güney K ıbrıs Hükümeti'nin
ığı devlet başvurusunu karara ba ğlamıştır.
Türkiye'ye karşı yapt
ı Rum'larm
ı sıra, Kıbrısl
Bu kararda, daha bir çok nedenin yan
1974'den bu yana kuzeyde kalan evlerine gidemedilderi için, 8.
maddenin ihlal edildiği kararlaştırılnııştır. Mahkemeye göre,
Rum' larm, Ada'run kuzeyindeki konutlarma ula şamamalarının
hukuksal bir dayanağı bulunmamaktadır. Kıbrıslı Rum'larm
Kuzey Kıbrıs'taki malvarl ıklarım denetleme, kullanma ve
yararlanma olanaklar ının tanınmaması ve malvarlıklarma el
n bu nedenle kendilerine herhangi bir tazminat
atılmasına kar şı
ödenmemesinin, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesini ihlal
ettiği kararlaştırılmıştır. (Kıbrıs/Türkiye, 2001)1
Aynı temeldeki baş ka bir olayda, sava ştan sonra kuzeyde
kalan, geçmiş te konuk evi olarak ve tatillerde yararlan ılmak
nan başvuruiçin kullanılan konutuna ula şamadığmdan yak ı
nda, ki şinin
cunun istemlerini değerlendiren Mahkeme, karar ı
ini
ve
genellikle
tatiller
nda geçirebilece ğ
yaşamım iki ev arası
249 - Avrupa İnsan Hakları Yargısı ve Türkiye, İzmir Barosu Yayını, s. 48, İzmir
1997.
2-10 http-Aihm.anadolu.edu .tr399
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için kullanılan bu evin 8. madde ba ğlamında konut olarak
yorumlanması gerektiğini belirterek, anılan maddenin ihlal
edildiğine karar vermiş tir. (Demades/Türkiye 2003
Mahkeme'nin, yargı yetkisini geriye doğru genişleten Loizidiou kararmdan sonra, Türkiye'nin, çok ciddi boyutlardaki
yoğun tazminat istemleri kar şısmda bulundu ğu görülmüştür.
Mahkeme'nin, "sözleşmenin sürekli ihlali" biçiminde niteledi ği
olaylar nedeniyle, iş letilmeyen iç hukuk yollarma ba şvurmanın
olanaksızlığını benimsemesi, yeni yeni ba şvuruları tetiklemiş,
yakmma ve istemlerin çok büyük say ılara ulaşması
na neden
olmuştur. 251 AİHM'nin Sözleş me ihlalini saptadığı bu ve benzeri başvurularm ardmdan gelen tazminat kararlarmı, kitabımızın son bölümünde ayr ı bir başlık altmda değerlendirmeye
çalışacağız.

Dinç, Güney, Sorularla A İHS, TBB yaymı, s 22, Ankara 2006.
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Avrupa Birli ği yönetici ve yanda şlarının, uzun zamandan
beri AIHM'i kendi beklentilerine uygun bir i şleyiş e yönlendirme çabaları bulunuyordu. Denilebilir ki bu tutum, zaman
içinde Avrupa Birli ği'nin resmi politikas ı durumuna gelmi şti.
Siyasal, bilimsel ve hukuksal etkinliklerde ileri sürülen görüş lerle ortaya konan yönlendirmeler, a şamalı bir biçimde
etkilerini göstermi ştir. AİHM ilk olarak, devletlerin egemenlik
alanlarını ve kamu gücünü sorgulayan kararlar ında, bil i şlevleri
nı,
uygulamaya koyan kamu personelinin hukuksal konumlar ı
şme'nin
ğrultusunda
Sözle
Avrupa Birli ğ i'nin beklentileri do
6/1. maddesinde tanımlanan "medeni hak ve yükümlülükler"
ının dışına ç ıkartmıştır. Bu konu, uzay ı p giden iki
kavraın
n ürünüdür. Avrupa Birli ği Adalet Divan ı
başlı bir tartışmanı
nda ko şutluk
kararları ile A İHM'rıin de ğerlendirmeleri aras ı
rultudaki
yeni
bir
yorum
biçimini
nın, bu do ğ
sağlama aray ışları
zorunlu kild ığı ileri sürülmüş tür. Bu tür söylemler öylesine
yaygınlaşmıştır ki, Mahkeme'yi, "evrimci, uzla şmacı yorumlara"
yönlendirmeyi amaçlayan aç ıklamalara çok s ık rastlarımaktadır.252 Avrupa Birli ği, bölgesel örgütlenmenin tarihsel ve güncel
252

Tsimbazovifla/JOeI Andrian, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Idari
Yargı Sempozyumu, TBB Yayını S. 42, Ankara 2005.
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AVRUPA BiRài

bağlantılarmdan ivme kazanan küreseile şmenin s ıçrama tahtası

HUKUKU VE
konumunda bulunmaktadrn A İHM'nin gelenekle ş en özgürlük
AVRUPA iNSAN
ve kiş isel güvence ilkelerinin, Avrupa Birli ği'nin beklentileriyle
HAKLARI SOZLE5MESi

örtüşmesi kolay de ğildir. Her iki Avrupa örgütlenmesinin de
aynı konuları kapsayan ve zaman zaman kesi ş en düzenleme
ve uygulamalar içinde bulunduklar ı bilinmektedir. En fazla
iç içe geçtikleri alan, hiç ku ş ku yok ki, malvarliğı haklarıdır.
Avrupa ülkelerinin çok büyük bir bölümünün, iki kurulu şa
da üye oldukları anımsanırsa, böyle bir uyum aray ışın
ı doğal
karşılamak gerekmektedir. Uyum gereksininiinden söz edilirken, aslında, A İ HM'nin, AB ilkeleriyle çeli ş meyecek yeni bir
yorum geli ş tirmesi istenmektedir. A İHM'nin, insan haklar ı
temelindeki bir örgütlenmenir ı ürünü olması nedeniyle, özgürlükçü bir geleneğ
i bulunmaktadır. Sorumlu olduğu devlet
sayısı, Avrupa Birli ği üyelerinin iki katma yak ı
ndır. Kaldı ki
bu ülkelerin bir ço ğunda, yoğun insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır. A İHM'nin tutucu yorumlara yönlendirilmesi,
uygulandığı bölgede insan haklarının geriletilmesi sonucunu
getirebilecektir.

Avrupa Birliği'nin ise, kendi yap ılanmasmdan kaynaklanan üstün bir konumu bulunmaktad ır. Bu olgunun açılimı için,
öncelikle "uluslararası hukuk" ve "uluslarüsiji hukuk" kavramlarının eş anlamlı deyimler olmad ıkları
nı vurgulamak gerekiyor.
Devletlerin anayasal yapilanmalarma göre, ba şka devletlerle
bağıtladıkları ikili veya çok yanl ı anlaşmaları
n iç hukuklarmda
uygulanabilmeleri için, bir yasa ile onaylanmas ı gibi ulusal ölçekteki bir i şlemin yap ılması gerekiyorsa, bunlar, uluslararas ı
hukuk belgeleri olmaktad ır. Avrupa Konseyi'nin ürünü olan
Avrupa İnsan Hakları Sözleş mesi ile ek protokolleri, bu türe
girmektedir. Bunlar, üye ülkelerde kendili ğinden yürürlüğe
girmezler. İçselleş tirilmeleri için, bir yasa ile onaylanmalar ı
gerekir.
"Uluslarüstü hukuk ise, bu gibi iç hukukla bütünle ştirme dilzenlemelerine gerek kalmaks ızı n Avrupa Birliğ i hukukunda oldu ğu
gibi, üye devletlerin ulusal hukuku üzerinde etkide bulunan, tüm
yetkililerin ve yarg ı yerlerinin doğrudan uygulaması gereken bir hu402
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kuktur. Uluslarüstü olma özelliğini sonradan de ğil, önceden kazanan
ve kurallar s ıralamasını n en üstünde yer alan hukuktur."3

Aİ HS'ni onaylayan Avrupa Konseyi üyesi bir çok ülke,
aynı zamanda Avrupa Birli ği'nin de üyeleri olmaktad ırlar.
Avrupa Konseyi belgelerinin uluslararas ı hukuk kuralları olmasına kar şın, Avrupa Birli ği'nin ürettiğ i uluslarüstü
hukuk kuralları, üye ülkelerde, içselle ştirme i şlemine gerek
kalmaksızın kendiliğ inden yürürlüğe girerek uygulamaya
ı ve benzer
konulmaktadır. İki farklı uluslararası örgütün ayn
konularda aldıkları kararlar, zaman zaman birbirleri ile çeliş ebilmektedir. Devletler, ulusal yasalar ile uluslararas ı hukuk
nda
arası
nda ç ıkabilecek uyumsuzluklar ı kendi yetki alanları
k
kaldığı için, daha kolayl ıkla çözebilmektedirler. Buna kar şılı
nda çeli şkiler
Avrupa Konseyi ve Avrupa Birli ği kararları arası
a
da
üye
olan
devletlerin
ciddi
• doğduğu zaman, her iki kurulu ş
hukuksal sorunlarla kar şılaşmaları kaçmılmaz olmaktadır.
AİHM, zaman zaman Avrupa Birli ği kuralları doğrultusunda
yürütülen ulusal i şlemlerden yakmanlar ın ba şvurularını da
nda,
çözmek zorunda kalmaktad ır. Bu tür ba şvurular kar şısı
nsan
Hakları
ndan, Avrupa İ
ortak bir yorum geli ştirmek aç ısı
Adalet
Divan ı yargıçlarmın, hatta
Mahkemesi ve Avrupa Birli ği
ulusal yarg ıçlarm zaman zaman ortak yöntemler geli ştirmeleri
önerilmektedir. Böyle bir anlay ışm, karıınıızca, yargı ve yargıç
ndan sorgulanması gerekir.
bağımsızlığı açısı
AİHM'nin Avrupa Birli iğölçütleriyle kar şılaştığı ilk olay,
Hollanda'da 100'den fazla ine ği bulunan bir süt üreticisinin
ı zamanda mand ıra i şleten ve ba şarılı bir
başvurusudur. Ayn
geliş me süreci içinde bulunan ba ş vurucunun süt üretimi,
i'ne üye
1982 yıhnda 488 bin kioya ula şmıştır. Avrupa Birli ğ
ulusşmuş
olu
ülkelerde süt üretimini s ınırlandırmak amacıyla
253

254

Gülmez, Mesut, İnsan Hakları Uluslararas ı Sözleşmeleri'nin İ ç Hukukta
ını s.
Doğ rudan Uygulanmas ı, AIHS ve İdari Yargı Sempozyumu, TBB Yay
42, Ankara 2005.
Tsimbazovina/JOeI Andrian, Hakları Uluslararası Sözle şmcleri'nin Iç HuTBB Yayıkukta Doğ rudan Uygulanmas ı, A İHS ve İdari Yargı Sempozyumu,
nı, s. 52, Ankara 2005.
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larüstü hukuk kurallar ı uygulanmaktadır. Bu düzenlemelerin

HUKUKU VE bir gereğ i olarak, ba
şvurucuya a ş amah olarak süt üretimini
AVRUPA INSAN
azaltmasını öngören bir kota s ınırlaması getirilıniştir. Üretimi
HAKLARI SOZLE ŞMESI

artan ba ş vurucu, kendisiyle ilgili kotanm daha da yukselt ılmesini istemiş tir. Ulusal yönetim birimlerinden olumlu sonuç
alamayınca, adil yarg ı lanma engelleriyle ba ğlantılı olarak
AİHM'ye ba şvurmuştur.

Mahkeme, medeni hak ve yükümliilüklerle ilgili buldu ğu
davayı incelemeye alm ıştır. Hükümet, süt üretimine getirilen
kotalarm uygulanması zorunlu olduğu için, ba şvurucunun
dava hakkına sahip olmas ı
nın sonucu de ğiştiremeyece ğirıi savunmuş tur. Mahkeme, olayı iki boyutta incelemi ş tir. Öncelikle
Avrupa Birli ği kurallarmı değerlendirirken, yarg ısal olmayan
bir kurumun bireyin aleyhine de ğiştirilemeyen ba ğlayıcı karar
verme yetkisinin, ba ğımsı z yargılanmayı daha da önemli bir
düzeye getirdiği üzerinde durmu ş tur. Sözleş me'nin 6. maddesindeki güvencelerin kar şilanıp karşılanmadığınıri, yalnızca
yargı yoluna gidecek ki şinin başarı olasıliğı ile ölçülemeyeceğini belirtmiş tir. Birey için önemli olan, yarg ılaman
ın sonucu
olduğundan, yargısal gerçeğin ortaya çıkmasının ancak mahkemelerin kararları ile gerçekleşeceği ve bunun önlenemeyeceği
vurgulannıış tır. Hükümetin savunmas ı
nı da tart
ış an Mahkeme, "Bu konuda açı k bir hüküm ve içtihat bulunmad ığı için böyle
bir hukuk yolunun bulundu ğ una ve etkili olduğ una bireyleri ba şka
türlü inand ırmanı n olanaksızlığına" değinmiş tir. Olay tarihinde

Hollanda'da, yarg ı yerlerinde verilecek kararlar ı
n, Bakanlık'ça
başvurucularm aleyhine de ğiş tirme yetkisinin bulunmas ı da,
etkili bir yol olmamas ı nedeniyle, adil yarg ılanma güvenceleriyle ba ğdaş maz bulunmu ş tur. Mahkeme, ba şvurucunun
bağımsız ve yansız bir yargı yerinde yargılanma hakk ının çiğnendiğini kararlaşt-ırmı5tır.255 (Van Der Hurk/Hollanda 1994)
Hollanda Hükümeti bu karar üzerine 1954 tarihli Sanayi
tİiraz Yasası'nı yürürlükten kald ırdığı
nı , aynı gün yürürlüğe
giren Genel İdare Yasası ile, Aİ HM kararı
nda de ğinilen sakı
ncaları giderdiğini bildirmiş tir. Yeni yasada, öncekinde Oldu ğ
u
Doğ ru, Osman, !HAM Kararlar Rehberi, s. 422.
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gibi, yürütmenin yargı kararlarma ba ğlayıcı bir biçimde müdahale yetkisini tamyan kurallara yer verilmemi ştir.6
Kuş kusuz bu karar, Avrupa Birli ği hukukunu A İHM'nin
yargılama alanı içine çekmiyordu. Ancak en azmdan, ulusal
düzeydeki uygulamalara kar şı yargı yolunu açıyordu. Böylece, AB hukukuna da dayansa, ulusal düzeydeki i şlemlerin
önce ulusal yargı yerlerinde, ardmdan, ko şulları oluşmuşsa,
Aİ HM'nde smanabileceği olgusunu vurguluyordu.
Mahkeme'nin, Avrupa Birli ği kurallarını ve bu örgütlenı
i Adalet Divanı'nın kararın
menin ürünü olan Avrupa Birli ğ
ilk
rudan
benimsedi
ği
üstün hukuk normları olarak do ğ
uygulama ise, Pellegrin kararı ile gerçekleşmiş tir. Bu davanın konusunu çözmek için, Mahkeme'nin kendi gerekçeleri
yeterince açık ve yerinde idi. Ayr ıca bir baş ka örgütlenmenin
değerlendirmelerine yaslanmas ı gerekmiyordu. Buna ra ğmen
i belgelerini temel ald ığını vurMahkeme'nin Avrupa Birli ğ
gulaması, kanımızca, uzun zamandan beri beklenen "ortak
yorum"un gerçekle ştiğini gösteriyordu:
"66. Mahkeme bu nedenle; Sözleş menin 6. 1. maddesinin
kapsamadığı anlaşmazlıkları; ülkeniTı ya da kamu otoritelerinin ve
çıkarlarını n korunması ndan sorumlu kamu yetkililerinin eylemleri gibi, kamu hizmeti kapsam ında yer alan özel tan ımlı görevlerde
bulunanlardan farklı konumlarda değerlendirmektedir. Bu duruma,
silahlı kuvvetler ve polis taraJindan yürütülen görevler örnek gösterilebilir. Uygulamada; Mahkeme; her davada; ba şvuran memurun;
görevinin gerektirdiği sorumluluklarını ve bağlılığını temel alarak,
hükümetin ve di ğer kamu görevlerinin güvenli ğini sağlamak için
belirlenen kapsam içinde olup olduğuna göre değerlendirmelidir.
Mahkeme bunu yaparken; 18 Mart 1998de Avrupa Komisyonu ve
Avrupa Birliği Adalet Divan ı 'nı n listelediği memur ve etkinliklerinin ayrı ş tırıldığı rehberi dikkate alır."257 (Pellegrin/Fransa, 1999)

Fransa'da gerçekle ş en akçalı konudaki bir ba şka uyuşi kurallarma göre ödememesi gereken
mazhkta, Avrupa Birliğ
Doğru, Osman, !HAM Kararlar Rehberi, s. 422.
Dinç Yı lmaz, Deniz çevirisi.
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bir verginin kendisinden almmasmdan yakman ki şinin başvurusunda, Aİ HM, ulusal yargı yerlerinin olumsuz de ğerlendirmelerinirı Avrupa Topluluğu yönergesinirı yanlış anlaşılıp
HAKLARI SOZLE5MESI
yanlış uygulanmasmdan kaynakland ığını, Topluluk hukukuna
aykırı biçimde toplanan vergilerin ulusal ölçekte dayanaks ız
kaldığı
nı belirtıpiştir. Mahkeme, bu iş lem nedeniyle olu şan
zararm devletin sorumlulu ğ
unu gerektirdiğini, ba şvurucunun
vergiden haks ız olarak ödediği kısı m kadar, devletten alacaklı
olduğ
unu kararlaştırmıştır. Ba şvurucunun alacağmın Avrupa
Topluluk hukukuna dayandığın
ı belirten mahkeme, uluslarüstü hukukun bağlayıcı niteliğ• • öne çıkarmı5tır.258 (Dangeville/
Fransa, 2002)
Avrupa Birliği yasalarımn uluslarüstü hukuk kurallar ı
olarak Aİ HS üzerindeki belirleyici konumunun ilk kez süt
üretiminin denetim altı
na alınması amacıyla mandra işletmecilerine konulan kotalarm hukuksal ba ğlayıcılığının tartışıldığı
(Van Der Hurk/Hollanda 1994) davas ı ile gündeme geldiğine
değinmiş tik. Yine süt kotalarmın temel aimdığı, kendileri için
saptanan sı
nırları aştıkları için ekonomik yaptırımlarla karşılaşan ve zorunlu katkı payı ödemek durumunda bırakılan süt
üreticisi tarım kooperatiflerinin Fransa'ya kar şı yönelttikleri
baş vuru Mahkeme'ce kabul edilmez bulunmu ştur. Aradan
geçen zaman içindeki geli şmeleri de de ğerlendiren Mahkeme,
aşağı da özetlenen karar gerekçelerinde görülece ği gibi, hiç
zorlanmadan bu sonuca ula şm
ıştır.
Fransız hukukuna göre kurulmuş olan başvıırucu iki tarım
kooperatifinden birincisinin i şlevi, bağlantıh çiftliklerden süt
toplamak ve işlenmiş süt ürünü sağlamaktır. İkinci kooperatif
ise, ilk başvurucunun süt toplama yetkisini devralm ıştır. Ulusal
Süt Kurulu'nun özellikle, birinci ba şvurucunun Avrupa Birli ği
Ortaklı
k Yönetmelikleri'ne aykırı girişimlerinin izlemesi sonucunda, 1988-1992 yılları arasmda süt üretimi için belirlenen
kotasını aştığı saptanmıştır. Bu konuda bilgilendirilen Kurul,
önemli miktardaki kotayı aş an üretimi nedeniyle birinci başvurucuyu ek vergi ödemekle yükümlü kılmıştır. Başvurucular,
AVRUPA B İ RLİĞİ
HUKUKU VE
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söz konusu bedelin ödenmesi için Kurul taraf mdan verilen kararlarm iptali amacıyla İ dare Mahkernesi'nde dava açm ışlardır.
İdare Mahkemesi, ba şvurucularm savlarm ın dayanağı olan
tazminat hesaplamalarının yeterince açık olmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Ba şvurucular, bu kapsamda Frans ız
Yasaları'nm Ortaklı k Yönetmelikleri'nden a şırı boyutlarda
n yani sıra mahetkilediğini ileri sürmü şlerdir. Di ğer konuları
kemelerce uygulanmas ı öngörülen ek vergilerin, Sözle şme' nin
6/1. maddesiyle uyumlu olmad ığım vurgulayarak, olumsuz
kararları temyiz etmi şlerdir. Danıştay (Conseil d'Etat) özellikle
dava konusu ek vergilerin l Numaralı Protokol'ünl. maddesini
ihlal edip etmediği konusunu tartışmıştır. Danış tay, sunulan
baş vurunun üst mahkemece yeterince yamtland ığı ve yasanın
yanlış uygulanmadığı görüşüyle istemi reddetmi ştir.
AİHM, öncelikle Sözle şme'nin 6. maddesine dayand ırılan
istemleri de ğerlendirniiş tir. Gerek ilk derece yarg ı yerinde, genda ulusal mahkemelerin
rekse Danış tay' daki temyiz a şaması
"gerçek ve mükemmel" bir inceleme yürütmeleri nedeniyle bu
kça temelden yoksun bulmu ştur.
nmayı, aç ı
konudaki yakı
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi çerçevesinde olay ı
tartış an Mahkeme, ek vergilerle ortaya konulan müdahalenin yasal dayana ğı bulunduğunu belirtnıiştir. 1 Numaral ı
ılandığı gibi, tartışmalı önlem,
Protokol'ün 1. maddesinde tan ın
k Hukuku'nun
toplam katkının ödenmesini emreden Ortaklı
ılan müdahale için yasal bir temel
bir gereğidir. Böylece yakın
oluşturmuştur. Frans ız yetkililer, ba şvuruculara kar şı herhangi
ık yapmamışlardır. Ayr ıca yetkililer, süt piyasas ının
bir ayrımcıl
i'ne üye ülkelerin
dondurulmasmı amaçlayan Avrupa Birli ğ
n
ızca uluslarüstü kurulu şları
politikası
na ba ğlı kalmakla, yaln
ı
k
hukukuna
etkili
bir
katk
ı
işlevine uygun ve uluslarüstü ortakl
vermekle kalmam ış, ba ş vurucularm da yararma olan bir karar
vermişlerdir. Aç ıklanan gerekçelerle ba şvuru kabul edilmez
bulunmu5tur. 9 (Mayenne tarım kooperatifi ve Maine-Anjou
süt kooperatifi! Fransa, 2006)

www.echr.coe int
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AVRUPA B İ RL Ğ I
Mahkeme, Ortaklık Hukuku'nu aksi kanıtlanabiir bir kaHUKUKU VE rine biçiminde ele alm
ış, ancak başvurucunun savlarının bu
AVRUPAiNSAN
yargıyı çürütmeye yeterli gelmedi ğini vurgulamıştır. Bu kaHAKLARI SOZLE5MESI

rar, AIHM'nin artık ekonomik konulardaki seçimini yapt ığını, Ortaklik Hukuku'nu.sözleş menin üzerinde bir yere oturttuğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Özetlediğimiz iki baş vurunun konusu da, yukarıda ayrı
bir başlık altında incelediğimiz 1 Numaralı Protokol'ün 1.
maddesinin üye ülkelere en geni ş düzenleme ve de ğerlendirme yetkilerini tanıyan 2. paragrafmdaki vergilerle de ilgilidir. Vergiler, devletlerin ekonomik, sosyal ve akçal ı politikaları açısmdan son derece önemli araçlard ır. Sözleşme'nin
devletlere en geni ş düzenleme yetkilerini tan
ıdığı bir alanda,
Mahkeme, Avrupa Birli ği hukukunu, ulusal yasalarla birlikte, Sözle ş me'nin üzerindeki bir konuma yerle ştirmiştir.
Böylece uluslarüstü hukukun kendili ğindenliğini benimsemiş tir Mahkeme bu de ğerlendirmeleri yaparken, Fransız
Mahkemeleri'nin de ilksel olarak ayn
ı görüşte olduklarını
belirtmiş tir. Böylece, Avrupa Birli ği hukuku konusundaki
yorumlarmda, ulusal yarg ı yerleri ile çeliş kili bir konumda
bulunmadığını özellikle vurgulamak istemi ştir.
Kara paraya kar şı Avrupa Birliği'nin geliştirdiği önlem
ve kurallar, topluluk hukukunun A İHM üzerindeki etkilerini
daha da yo ğunlaştırmıştı r. Hollanda yurttaşı olan başvurucu,
29 Haziran 1996 günü, Fransa ve Andorra sm ırmda Fransız
gümrük memurlarmca durdurulmu ş tur. Memurlar, başvurucuya eğer yanmda izin verilen s ınırı aşan ölçüde nakid para
bulunduruyorsa bildirmesirıi istemişlerdir. Ba şvurucu nakil
para taşımadığını söylemiş tir. Ancak, memurlarm yaptığı üst
aramasmda, ba ş vurucunun üzerinde oldukça fazla miktarda
Hollanda guldeni bulunmu ş ve bunlara görevlilerce elkonulmuştur. Ağır Ceza Mahkemesi, Gümrük Yasas ı'na göre,
üzerindeki parayı ya da kıymetli evrakı beyan etmediği için
8 Ocak 1998 günlü karar ıyla baş vurucuyu. suçlu bulmu ştur.
Paranı
n tamamına el konulması ile birlikte, ba şvurucunun
beyan etmediği miktarı
n bir buçuk katı tutarı
nda para cezası
ödemesine karar verilmi ş tir. Mahkümiyet kararma, itiraz edil408
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miş, ancak 4 Kas ım1999 tarihinde ba şvurucunun yoklu ğunda
itirazları (in absentia reddedilmiştir.
n bozulması için
Baş vurucu 11 Ekim 2000 günü, karar ı
ı yanlış
temyiz isteminde bulunmu ştur. Ba şvurucu, yasan n
uygulandığını , Avrupa Birli ği direktiflerinin, üye ülkelerde
oturan ki ş iler arasmda sermayenin! nakit paran ın yer deği ştirmesine ilişkin k ısıtlamaları yürürlükten kald ırdığını ileri
sürmüştür. Ba ş vurucu, sahtecilik niyeti olmaks ızın iyi niyetle
n tümünün geri ödenerek,
hareket etti ğini, elkonulan paranı
na karar verilmesini istemiştir. Ba şvurucu ayrıca,
aklanması
sermayenin serbest dola şımına ili şkin Gümrük Yasas ı'na uygun olarak b ır ön karar verilmek üzere uyu şmazlığm Yargıtay
ı'na ("ADD") gönderilmesini
ndan Avrupa Adalet Divan
tarafı
nda Yarg ıtay, sanığın
istemiş tir. 20 Mart 2001 günlü karar ı
temyiz isteniinin dinlenebilir oldu ğunu belirtmekle birlikte,
özeUilde gümrükten doğrudan geçiş biçimi dikkate al ındığında,
yasanın yanlış uygulandığma yada iyi niyetle davrand ığma
ilişkin başvurucunun ileri sürebilece ği geçerli bir dayana ğı
nı; bildirim yükümlülü ğünün sermayenin serbest
olmadığı
dolaşımını engellemediğ ini; Fransa'da otursun ya da oturmasm herhangi bir ki ş i tarafmdan bu yükümlülü ğün yerine
getirilmesi gerekti ğ ini; kara paranın aklanmasını önlemeye
yardı
mcı olan Gümrük Yasas ı'nın ilgili kurallar ırun, Topluluk
Hukuku'nun orantil ılık ilkesiyle çeli şmediğini bulgulayarak,
temyiz talebinin reddedildi ğini aç ıklamıştır. Mahkeme ayr ıca,
uyuşmazlığın çözümünün AAD'ye gönderilmesinin gerekmediğine karar vermi ştir. Ba şvurucu, bildirim yükümlülü ğünü
yerine getirmemesi nedeniyle kendisini suçlu bulan A ğır Ceza
ıda gözetilmediği için, Sözle şme'nin 7/1.
Mahkemesi karar n
maddesinin ihlal edildi ğini ileri sürerek, bu yönden de temyiz
isteminde bulunmu ş tu. Olaya uygulanabilir içtihatlara göre
(özellikle, Yargıtay'ın 25 Haziran1998 günlü karar ının ışığında.
Söz konusu yükümlülü ğün yalnızca Fransa'da yerle şik kişileri
kapsadığını savunmuştu. Ba ş vurucu, salt idari bir yükümlülüğü yerine getirmedi ği varsayımıyla kendisine yüklenen
cezalarm a ğırlığı dikkate al ındığında, orant ıhhk ilkesine saygı
gösterilmediğini belirterek, Sözle ş menin 6/1-2 ve 1 Numaralı
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AVRUPA BtRIi Ğİ
HUKUKU VE
AVRUPAINSAN
HAKRİ SÖZftM

Protokol'ün 1. maddelerinin çi ğnendiğini ileri sürmü ştür.
Yargıtay, 30 Ocak 2002 gÜnlü kararı ile istemi reddetmiştir.
Mahkeme, ret kararının gerekçesinde, ceza yasalarmda değişiklik yapılmadığma; geriye yürümezlik ilkesinin tek bir
içtihadm yorumu ile sınırlanamayacağına, tartışmalı gümrük
cezaları
nın yalnızca kara paranın aklanmasmı önlemeyi amaçladığına; cezalarm Topluluk Hukuku'nun orantılılık ill<esiyle
uyumlu olduğuna ve başvurucunun dayand ığı Sözleşme'yle
çelişmediğine değinmiştir.
AİHM, bildirim dışı paranın tümüne geçici olarak elkonulmasına yönelik başvurucumm yakmmalarmı kabul edilmez
bulmuştur. Elkoyma, Gümrük Yasas ı'na dayandırıldığı gibi,
kamu yararı
na aykırı girişimlerden yada topluluk için zararl ı,
yasadışı eylemlerden kazanıldığı gözlenen paranın zoralimını
sağlama zorunlulu ğ
u karşısmda, koruyucu bir önlem olarak
oluşturulmuştur. Söz konusu önlem, bu açılardan 1 Numaralı
Protokol'ün 1. maddesi anlamında orantısız değildir. Başvuru
açıkça temelden yoksun bulunmu ştur.
Mahkeme, Sözleş me'nin 6/1-2 maddesine dayand ırılan
yakmmaların da kabul edilemezliğini kararlaştırmıştır: Başvurucu, yargılamanı
n Topluluk Hukuku'nun kesin/belirli
kuralları
nı ihlal etmesi nedeniyle adil olmad ığından ve Temyiz
Mahkemesi'nin bir ön karar ahnmas ı için başvurusunu ADD'ye
göndermeyi reddetmesinden yakmmıştır.

Mahkeme, Topluluk Hukuku'nun ihlali temelinde ileri
sürülen eleştirileri yetkisi dışmda bulunduğ
u için incelememiştir.
Ön karar alınması
na ilişkin soruna gelince, bir ön karar
için davanm ADD'ye gönderilmesi, mutlak bir hak olarak
Sözleşme'nin 6/1. maddesinde koruma altına aimmamıştır.
Bununla birlikte, belirli ko şullar altı
nda, örnek davada olduğ
u gibi ulusal mahkemeler tarafmdan verilen ret kararı, adil
yargılama ilkesini çiğnemiş olabilir. Özellikle yasal dayana ğı
bulunmayan ret kararları, keyfiliği nedeniyle adil yargılanma
güvenceleriyle ba ğdaşmayacaktır. Bununla birlikte, somut
davada, yalnızca Üst Mahkeme' den konuyu alternatif olarak
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ADD'ye taşıması istenmiş olup, bu istek Temyiz Mahkemesi
önünde yinelenmemiş tir. Son olarak, bildirim yükümlülü ğün
ihlal edilmiş olması ve işlemiş bulunduğu suçun oluşumu başvurucu tarafmdan tartışılmanııştır. Bu nedenlerle, söz konusu
davada, ba ş vurucunun masurdyet karinesine ili şkin güvenceleri ihlal edilmemiş tir. Bu yönden de ba şvuru açıkça temelden
yoksun bulunmu5tur.260 (Grıfhorst/ Fransa, 2006)
Özetlenen kararda da görüldü ğ ü gibi Avrupa Birli ği
yasaları, bu kuruluş a üye ülkelerin ulusal yarg ı yerlerince
doğrudan uygulanmaktadır. Böyle bir i şlerlik, uluslarüstü
sözleş me hukukunun doğal sonucudur. Ulusal mahkemelerin verdikleri kararlar da, bireysel ba şvuru konusu yapilarak
Aİ HM' nin önüne getirilebilmektedir. Ulusal yasalarla Avrupa
Birliği hukukunun ve A İHS'nin örtü ştüğü koşullarda bir sorun
çıkmamaktadır. Böyle durumlarda Mahkeme, Avrupa Birli ği
hukukunu kendili ğinden yorumlamış olmaktadır.
Grıfhorst/Fransa kararmda da görüldü ğü gibi, ulusal
mahkemeler, inceledilderi davalarda uyu şmazhklarm çözümü
için gerekli gördükleri durumlarda, Avrupa Birli ği'nin yargı
yeri olan Avrupa Adalet Divan ı'nından Topluluk Hukuku'nun
olaya özgü yorumunu içeren bir ön karar isteyebilmektedirler.
Böyle durumlarda ulusal mahkemeler Kurucu Anla şmanın
204. maddesi uyarmca ADD'ndan görü ş istedikleri koşulda, bu
süreci bekletici neden olarak kabul etmekte ve gelecek yan ıta
261
göre davayı sonlandırmak durumunda bulunmaktad ırlar.
ı yerinin ön karar istememesi nedeniyle,
AİHM, ulusal yarg
"Topluluk Hukuku'nun ihlali temelinde ileri sürülen ele ştirilerin yetkisi dış mda bulunduğuna" de ğinerek, bu konuda bir
görüş belirtmemiş tir. Gerçekten de A İHS'nin 35. maddesinin
2/b bendine göre "...daha önce. uluslararas ı başka bir soruşturma
veya çözüm organı na sunulmu ş" olan başvurular, A İHM'ce inceleme konusu yapilamayacaktır. Bütün bu kurallarm birlikte değerlendirilmesi sonucunda şöyle bir durum ortaya ç ıkmaktadır:
260
261

Tortop, Nilgün, çevirisi.
Demirbulak, Selçuk, Avrupa Birliği Hukuku ve Avrupa Kurumları, Sempozyum, Istanbul, s. 35, TBB Yaymı, Ankara 2006.
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AB üyesi ülkelerden gelen ba şvurularda Mahkeme, A İHS'yi
Topluluk Hukuku'na uyarlayarak yorumlayacak ve kararlarında ADD içtihadlarını benimseyen yorumlar yapacaktır. Buna
karşılık Topluluk Hukuku'na yönelik eleştiriler karşısında, bu
konularm kendi yeki alanına girmediğine karar verecektir. Hele
AB'nin öngördü ğü süreçlerden geçen bir uyuşmazlık, daha
sonra AİHM'ye iletildiğinde, bu başvuruyu hiçbir biçimde inceleyemeyecektir. Böyle bir görünüm, üyelerinin tümü Avrupa
Topluluğu içinde bulunmayan Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler
açısmdan yargı bağımsızlığı ve AİHM'nin geleceği konularmda
kuşkulu beklentilere kaynakhk edebilecektir.

412

MALVARLIĞ I DAVALARINDA
"HAKKAN İYETE UYGUN G İDERİM"

AİHS'yi diğer uluslararası belgelerden ay ıran belirleyici
özelliği, olu şturulan korumanın bireysel giri şimlerle devinime
geçirilebilmesi ve yarg ılama süreci sonucunda bireylere dönük
somut çözümler içermesidir. A İ HS, bireysel başvuru yolunu
açmakla, ki ş ileri uluslararası hukukun öznesi konumuna getirmiş tir. Bireyler, tek bir dilekçe yazarak uluslararas ı koruma
yöntemlerini kendili ğinden devinime geçirebilmektedirler.
İnsanlar, ya şadıkları topraklara egemen olan siyasal güçleri,
örneğin kendi devletlerini bir mahkeme önünde kar şılanna alıp
sorgulamak, yanl ışlarını tartış mak, kusurları varsa yitiklerini
gidermek olana ğma kavu şmuşlardır. Sözleş me, devletlerin
ve kamu birimlerinin eylem ve i ş lemleri sonucunda zarara
uğrayan bireylerin yitiklerinin giderilmesini amaçlamaktad ır.
Sözleşme'nin getirdi ği en önemli yenilik budur.
Parasal içerikli çözüm istemlerinin, özellikle malvarl ığım
ilgilendiren uyu şmazlıklarda çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Sözleşme'nin korudu ğu di ğer hak ve güvencelere göre,
ı1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi, somut de ğerlerin tart
genellikle
paraşıldığı bir alandır. Malvarliğı uyuşmaziıkları
sal değerlerle anılmaktadır. AİHM'nin, uyu şmazlığın türü ne
olursa olsun, kararlarmda yer alan giderim yükümlülükleri,
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MALVARLİ ( İ
Sözleş me'nin 46. maddesi uyarı
nca, yargı kararlarının bağlaDAVALARINDA y ıcılığı ve uygulanması
açısmdan da önem taşımaktadır. Bu
HAKKANYETE
bölümde, Aİ HS'ye göre hakkaniyete uygun giderim süreciUYGUN GiDER İM

nin hukuksal dayanakları, başvuru koşulları ve malvarlığı
davalarındaki uygulamş biçimleri ele alınacaktır.
1. Hukuksal Temel ve Uygulama

Aİ HS'nin 'Hakkaniyete uygun tatmin' ba şlıklı 41. maddesinde:
"Mahkeme, işbu Sözleş me ve protokollerin ihlal edildiğine karar verirse ve ilgili Yüksek Sözle şmeci Tarafın iç hukuku bu ihlali
ancak kı smen telafi ede biliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, zarar
gören taraJin hakkaniyete uygun bir surette tatminine hükmeder."

denilmektedir.
Bilindiği gibi, AİHM, yargılama ve uygulama sürecinde
göz önünde bulunduracağı yöntem kurallarmı kendisi belirlemektedir. Bu doğru bir seçiındir. Sözleşme'nin yenilenebilmesi
için, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin tümünün olumlu kat ılımları ve yasama organları
nın onayları gerekmektedir. Oysa,
Sözleş me'nin yorumu Mahkeme'nin görevi içinde oldu ğuna
göre, 'uygulayaca ğı yöntem kuralları
nı da kendisinin saptaması,
yerinde ve ivedi çözümlere elveri şli bir yaklaşımdır. Bu nedenle
Mahkeme, zaman zaman yöntem kurallar ı
nı değiştirerek, daha
hızl
ı ve güvenli işlerlik sa ğlayacağmı düşündüğü yeni ilkeler
koymaktadır. Mahkeme'nin 7 Kasım 2005'de belirledi ği ve 1
Aralık 2005' de yürürlüğe giren İçtüzük'iin son biçimiyle "hakAzıniyete uygun giderim istemleri" başlıkl
ı 60. ve "Hakkaniyete uygun
giderim (adli tatmin) hakk ında karar" başlıklı 75. maddelerinde,
bireysel yitiklerin giderilmesi sürecinde izlenecek yöntemler
belirlenn'ıektedjr:
"60. Hakkaniyete uygun giderim istemleri:
1. Sözle şme'deki haklarının ihlal edildiğinin Mahkeme'ce saptanması durumunda ba şvurucu, Sözle şme'nin 41. maddesi uyarınca
hakkaniyete uygun bir giderime karar verilmesini isteyebilir.
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2. Daire Başkanı 'nı n aksi yönde kararı olmadı kça bu istem, MALV4RLİİ
DAVALARİ NDA
başvurucunun, davan ın özü hakkı ndaki Hükümet'in savunmas ına HAKKANI[TL•
karşı görüş lerini bildirmesi için belirlenen zaman s ınırlaması içinde, UYGUN G İ DER İM
öngörülebilir, dengeli, belgelenmi ş zararlarını, harcamalarını, yargı lama giderlerini içerecek biçimde ve ba ş vurunun temeline ili şkin
Hükümet'e verece ği yanı tlarla birlikte mahkemeye sunulmal ıdır.
3. Daire Ba şkanı 'nı nca aksine karar verilmedikçe, e ğer önceki
paragraflarda yaz ılı gereklilikler ba şvurucu taraJindan yerine getirilmemişse, ba ş vurunun bir bölümünün ya da tümünün kabul
edilemezliğ ine karar verilebilir
4. Başvurucunun savlar ı, itiraz ve yaz ılı görüşlerini sunmas ı
için dayalı hükümete iletilir."262
60. maddede giderim istemlerinin ne zaman ve nas ıl yapılacağı belirtilmiş tir. Bu kurallar, ba şvurucularm Mahkeme
önündeki yükümlülüklerine ili şkindir. 75. maddede ise, geçerli
bir giderim istemi kar şısmda, Mahkeme'rıin kendi izleyece ği
yöntemler üzerinde durulmu ştur:
"75 -Adil Tatmin Konusundaki Karar
1. Daire, Sözleş menin veya bağlı Protokoller'in ihlal edilmi ş
olduğu sonucuna vardığı takdirde, aynı son karar içinde, yöntem
kuralların ı n 60. maddesi uyar ınca ba şvurucu Sözle şme'nin 41.
maddesinin uygulanmas ını istemiş se, adil giderim konusundaki bir
kararı da verecektir. Sorun henüz karara ba ğlanmaya haz ır değilse,
Daire, bu sorunu k ı smen veya tümüyle saklı tutar.
2. Sözle ş me'nin 41. maddesinin uygulanmas ına ili şkin karar
vermek için, Daire, olanaklar ölçüsünde daha önce davan ın esası
hakkı nda inceleme yapm ış olan yarg ıçlardan olu şturulur. Daha önce
davayı inceleyen yarg ı çlarla Daire'yi olu şturmak olanaks ızsa, Mahkeme Başkanı kura çekme yoluyla Daire'yi tamamlar veya yeniden
oluşturur.
3. Sözleş menin 41. maddesine göre Mahkeme, hakkaniyete uygun
giderı me karar verirken, belirlenen süre içinde çözüme ula şılmamışsa,
öngörülen miktara gecikme faizi uygulanmasını kararla ştıra bilir.
262

(www.echr.coe int).
415

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

MALVARLI İ
4. Mahkemeye, sözle ş menin
DAVAL4RINDA zarardan sorumlu sözle

ihlalinden zarar gören taraf ile
şmeci devletin adil tatmin konusunda anla ştıklarına ilişkin bir bilgi gelirse, mahkeme bu anla şmayı hakkaniyete
uygun bulursa tüzüğün 4313. Maddesine uygun olarak davan ın
düşmesine karar verir."263
"Hakkaniyete uygun giderim" kavranunın içeriğini, sunum

koşullarını, nasıl uygulandığım, Sözleşme'nin 41. Yöntem
Kuralları'nm 60. ve 75. maddelerinin ışığında ve Mahkeme'nin
bu istemler kar şısmdaki de ğerlendirmeleriyle ile birlikte ele
alacağız:
A. Giderim İsteminin Sunulması
Mahkeme'nin, giderim konusunu de ğerlendirebilmesi
için, ba şvurucudan bu do ğrultuda bir istemin gelmesi gerekir. Ba şvurucunun böyle bir istemi yoksa, Mahkeme, giderim
konusunu kendili ğinden de ğerlendiremez Ba şvurucunun istemde bulunması da tek başı
na yeterli de ğildir. Mahkeme'ye
yöneltilen istemlerin, Sözle ş me'nin ve Yöntem Kurallar ı'nırı
ön gördüğü koş ullara uygun düş mesi gerekir. Yukarı da değinilen kurallara göre özde ve biçimde, hakkaniyete uygun
giderim isteminin ko şulları aşağı da sunulmaktadır:
a. Sözleşme İ hlalinin Saptanması
Sözleş me'nin 41. maddesine göre giderimden söz edebilmesi için, bir devletin yasama, yürütme ve yarg ı organları
nın
iş lem veya eylemlerinin, ba şvurucunun, Sözle şme'nin ve Ek.
Protokoller'in koruması altmdaki hakları
ndan birini veya bir
kaçmı çiğnediğinin saptanmış olması gerekmektedir. E ğer ihlal
savları gerçekleşmemiş se, adli tatmin kararı verilmesine de
gerek kalmamaktadrn 264 Ancak giderim isteminin Mahkeme'ye
sunulması için, öncelikle "ihlal" kararının verilmesi beklenemez. Böyle bir tutüm, büyük ölçüde giderim isteme hakk ının
yitirilmesine neden olabilir. Giderim istemleri a şağıda belirtilen
süre ve koş ullarda bildirildiğinde, e ğer son çözümde Sözle şme
263
264
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ihlali saptamrsa, Mahkeme, tazminatlar konusunu da de ğerlendirecektir.

MALVARLII
DAVALARINDA
HAKKANIYETE
UYGUN G İ DER İ M

b. Süre Ko şulu
Yöntem Kuralları'nın 60. maddesinin 2. bendine göre,
başvurucu, giderim konusundaki istemlerini "Hükümet'in

savunma ına kar şı görüş lerini bildirmesi için belirlenen za ıııan 5lnırlaması içinde" Mahkeme'ye bildirmek zorunda bulunuyor.

Bu süre geçtikten sonra yap ılan gecikmiş istemler, ba şvurucuların gecikme nedenleri Mahkeme Ba şkanı'nca yerinde bulunmadıkça, i şleme konulmuyor. Yakmmac ının, bilerek yada
bilmeyerek süresi içinde 41. madde ba ğlamındaki istemlerini
bildirmemesi, ba şvurunun kabul edilmemesini veya reddini
gerektirmiyor. Dava ola ğan akışı içinde sürdürülüyor ve sonuçta ba ş vurucunun istemlerine uygun olarak ihlal karar ı da
verilebiiyor. Ancak sonuç olumlu da olsa, süresi içinde giderim istemlerini bildirmeyen ba şvurucular için bu do ğrultuda
bir karar verilemiyor.
Diyarbakır'da çali ştığı Sur Belediyesi'nden i şten ç ıkarıldığı
halde kendisine yasal tazminatlar ı ödenmeden yaşamını yitiren
işçinin A İHM'deki başvurusunun, e şi ve çocukları eliyle yürütüldüğüne de ğinmiştik. Mahkeme, bu olayda Bayan Kuzu' nun
ıa sonuçlanan kesinle şmiş yargı kararmın altı yıleşinin yarar n
dır uygulanmamaSiflı ve Türk yetkililerin bu sorunun çözümü
için gerekli önlemleri y ıllardan beri almamalarm ı, AİHS'nin
6/1. ve Ek 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddelerinin ihlali
açı smdan yeterli bulmu ş tu. Ancak, Mahkeme, ba şvurucunun
yasal temsilcisine 12 Ocak 2005 tarihinde gönderilen ve Mahkeme İçtüzüğü'nün 60. maddesindeki yöntemleri an ımsatan
ndan adil tazmin için hiçbir
yazıya ra ğmen ba şvurucu taraf ı
talepte bulunülmad ığırlı saptamış ve bu durumda Mahkeme,
bir tazminat ödenmesini kararla ş brmaya gerek görmemi5tir.2
(Kuzu! Türkiye, 2006)
265

w.w.w.edb.adalet.gOV.tr . Dışiş leri Bakanlığı Çok taraflı Siyasi İşter Genel Müdürlüğü tarafmdan Türkçeye çevrilmiş olup, gayri resmi tercümedir.
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MMVARU Ğ I
Yukarı da da de ğindiğiniiz gibi, Aİ HM, sonuçlandırdığı
DAVALARINDA davalarda Sözle
şme'ye ayk ırılıkları saptamakla birlikte, yargiHAKKANiYETE

devletlerden, kararla ştırılan tazminatlarm ve yarg ı
lama
giderlerinin ötesinde herhangi bir edimi yerine getirmelerini
istememektedir. Ancak bir süreden beri Mahkeme, kararlar ını
önerilerle çe şitlendirdiği yeni bir yöntem geli ştirmiştir. "Kuzu!
Türkiye" davas ında ihlal saptad ıktan sonra, "Bununla birlikte

AİHM, tespitinde bulundu ğu ihlalin şu ana kadar devain ettiğini not
etmektedir, Savunmacı Devlet'e dü şen, ödemekle yükümlü olduğu
borcunu ba şvurucuya en kı sa zamanda ödemektir." Tümcesiyle,

uygulamaya ve ileriye dönük bir öneride bulunmu ştur. Bu
öneriyle Mahkeme, süresinde giderim istemedi ği için parasal
yönden yitikleri kar şılanamayan ba ş vurucunun haklarmm
gözetilmesi gerekti ğini, bu tümce ile anımsatmış olmaktadır.
Diyarbakı r Büyükş ehir Belediyesi'nde hizmet sözle şmesi
ile çal ışı
rlarken yasal haklar ı ödenmeden i şten çıkarılan ba şvurucıı lara, ulusal mahkemelerin karara ba ğladığı teminatlarırun
ödenmemesi de, A İHM'ce 1 Numaralı Ek Protokol'ün 1. maddesine aykırı bulunmuş tu. Mahkeme bu olayda, ba şvurucular
Yöntem Kuralları
na göre tazminat istemlerini uygun zamanda
bildirmedjkleri için, tazminat ödenmesine gerek görmemi ştir.266
(Tütüncü ve Di ğerleri/Türkiye, 2005)
Yine yukarıda de ğindiğimiz bir ba ş ka olayda da, toplumsal
risk kuramına göre devletin do ğrudan sorumluluğu temelinde ulusal yargı yerinde tazminat davas ı açan ba şvurucular,
Aİ HM'ne ilettikleri yak ınmalarında, yarg ılamanı n uygun
süreyi aştığı
nı ileri sürmü şlerdi. A İHM, ba ş vurunun özü konusunda, uygun sürede yargilanma hakkmm çi ğnendiğine karar

vermiş ti. Bu davada da, "ba şvurucular, kendilerine 10 Temmuz
2003 günü iletilen ve A İHM içtüzüğünün 60. maddesinin anını satıldığı, AİHS 'nin 41. maddesi uyar
ı nca adil tazmin hakkı ndaki her türlü
talebin esas hakk ındaki görü ş lerle birlikte yazılı olarak sunulması
gerektiğini belirten kabul edilebilirlik karar ını n ardı ndan, hiçbir adil
tazmin isteminde bulun mam ışlardı r. Bu nedenle kabul edilebilirlik
kararı yazısı ile birlikte belirlenen sürede yan ı t verilmemesi nedeniyle,
266
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Mahkeme, A İHS'nin 41. maddesi uyar ı nca bu yönde ödeme yapma
ı vermeyi gerekli görmemektedir. (Willekens-Belçika kararı, no:
karar
50859199, 27, 24 Nisan 2003)." (Meryem Güven ve Di ğerleri!

Türkiye, 2005)267
Her üç kararda da, ba şvurucularm giderim istemlerini
"kabul edilirlik" kararının hemen ardmdan sunmamalar ı, bu
istemlerinin geçerli say ılmamasma neden olmu ştur. Anılan
kararlar, 7 Kas ım 2005'de gerçekle ş en ve 1 Aralık 2005'de
yürürlüğ e giren Yöntem Kurallar ı değişikliğinden önceki düzenlemelere göre verilmi ş tir. Yeni kurallarm, davalarm h ızlandınimas ı amacıyla, bildirim süresini daha da öne ald ığım
anırnsatmakta yarar bulunmaktad ır. Daha pek çok örnekleri
bulunan bu konuda, yukar ıya aktardığımız üç sonucu vurgulamakla yetiniyoruz..
B. "Hakkaniyete Uygun Giderim"in Tan ımı
Bir ulusal uygulaman ın Sözleşme' ye aykırılığmın saptanın iç hukuk
ması nedeniyle, "çiğnenen hakkın doğurduğu sonuçlar
yolu ile tamamen veya k ı smen giderilememesi durumunda, Mahkeme,
dayalı devletin zarar gören ba ş vurucuya, hakkaniyete uygun bir
tazminat ödemesine karar vere bilir."2

Bu a şamada ş öyle sorular gündeme gelebilmektedir.
AİHM'nin, uyu şmazlığm özü konusunda Sözle ş me ihlalini
saptamasmdan sonra, ba şvurucunun iç hukuka dönüp yeni
giriş imlerle giderim yollarmı araması gerekecek midir? E ğer
iç hukuktaki yeni giri şimlerden sonra ba şvurucu, u ğradığı
zararm bir bölümünü giderme olana ğmı bulursa, iç hukukta
karşılanamayan yitikleri nedeniyle, Sözle ş me' nin 41. maddesi
uyarmca bir kez daha A İHM'ne ba şvurmak zorunda m ı kalacaktır?
Ulusal yargı yerlerinde sürmekte olan bir tazminat davasmın varlığma kar şm, AİHM, bu davayı göz önünde bulun267

edb.adalet.gov.tr . * Dışişleri Bakanlığı Çok taraflı Siyasi i şler Genel Müdürlüğü tarafmdan Türkçeye çevrilmiş olup, gayri resmi tercümedir.
Gölcüklü/Gözübüyük, a. g. y., s. 138.
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MALVARLI Ğ I
DAVAL4RINDA
UYGUN GÉOM

durmadan kendi kararım verebilir. A İHM'ne göre, Avrupa
Mahkemesi'nde bir davan ın görülmekte olu ş u, bu .konuda
ulusal yargı yerlerinde tazminat davası açılmasma, aç ılan dasürdürülmesine ve yargılama sonucunda ula şilan kararm uygulanmas ı
na engel değildir.269
Belçika hükümeti tarafmdan (De Wilde, Ooms ve Verspy/ Belçika İ EHRR 438, para. 16) ba ş vurusunda ileri sürülen
aksi yöndeki görü şü mahkeme, a şağı daki gerekçelerle reddetmiştir:

"Söz konusu tazminat ba şvurusu yeni bir ba şvuru olmadığı için
iç hukukta -tazminat ba şlığı altı nda da olsa- yeni bir ba şvuru yapılıp,
yeniden konuyla ilgili iç hukuk yollar ı tüketildikten sonra, tekrar
AİHM'ne ba şvurulnıası na gerek bulunmamaktad ır. Her iki ba şvuru, aslında konusu aç ısından ayn ı başvurudur. Kald ı ki Sözle şme'yi
yazanlar böyle dü ş ünselerdi, bu konuyu aç ı kça belirtebilirlerdi." (De

Wilde, Ooms ve Verspy/ Belçika, 1972)

Böylece, Mahkeme, ilk ba ş vurunun sonuçlanmasından
sonra, Sözle ş menin 41. maddesi uyar ı
nca tazminat için ikinci
kez iç hukuka dönülmesinin ve yeniden giderim yollar ının
araştırılmasının, iki ba şvurunun sonuçlanmalarma de ğin geçecek sürelerin göz önüne al ınmasıyla, Sözleşmenin varlık koşulu
olan insan haklar ı için etkili korumanm sa ğlanamayaca ğını,
daha ilk y ıllardaki karar ı
nda vurgulamış olmaktadır.270
Hem A İ HM'de hem de ulusal yarg ı yerinde ayn
ı konuda görülmekte olan davalar varsa, A İ HM'ndekj dava, ulusal
yargı açısından bekletici neden olarak benimsenemeyecektir.
Bu sürecin de ğerlendirilmesi ilkesel olarak ulusal yargının
yetkisinde olmakla birlikte, A İHM'deki davanın sonuçlarimadığı koş ullarda, üye devletler aç ısmdan Sözle şme'nin 46.
maddesindeki yükümlülük henüz do ğmamış demektir. Bu
nedenle, ulusal yargilamarıın kendi yöntemsel süreci içinde
sürdürülmesi gerekir.271
269

Yıldı nm, Kadir, a. g. y., s. 39.
Cengiz, Serkan, Izmir Barosu Dergisi, Y ıl 2002.
271
Yıldırı m, Kadir, a. g. y., s. 41.
270
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AİHS'nde ve ilgili belgelerde, Türkçeye "hakkaniyete uygun MA1VAR1II
DAVALAIINDA
tatmin" deyimiyle çevrilen 'just satisfaction' sözcüklerinin içeri ği
konusunda herhangi bir aç ıklama yer almamaktadır. Sözleşme, UYGUN GiDER İM
"tazminat" deyimini de kullanmamaktad ır. Amaç, haks ızlığa
uğrayan ki ş inin yitiklerinin giderilmesidir. Ancak bu giderim,
nasıl ve hangi yöntemlerle sa ğlanacaktır? Sözle şme'ninbu konuda da katı bir yönlendirmesi bulunmamaktad ır. Bilinen en
eski giderim yöntemi, kusurlu olan yan ın, zarar verdiği ki şiye,
parasal bir ödemede bulunmas ıdır. "Tazminat" adı ile anılan
bu edim, hiç ku şku yok ki, günümüzde de geçerli ğini sürdüren en somut ve yaygm uygulamad ır. Ancak, kamu görevinin
na,
olumsuzluklarından kaynaklanan nedenlerle ki şilik hakları
malvarlıklarına zarar verilen ki ş ilerin adalet beklentilerini
karş ilayacak tek yol de ğildir.
Tazminat hukuku, çok çe şitli seçeneklere aç ılirken, hakrayan ki şilerin, hakçasma bir doyum sa ğlayabilmek
sızlığa uğ
için, kanınıızca, tek bir edirne s ığınmak zorunda b ırakılmaları
ru değildir. Genel hukukta ya şanan gelişmelere kar şm,
doğ
Aİ HM, hakkaniyete uygun giderimi gerçekle ş tirmek için, tek
bir araç tanımaktadır "para". Mahkeme, bu yöntemini öylesine
benimsemiş tir ki, başvuruculara daha ba şka bir seçenekten söz
etme olana ğını bile vermemektedir. Mahkeme, 60 numaral ı
yöntem kuralmın 2. bendine göre ba şvuruculara gönderdi ği yazılarmda, adil giderim konusundaki istemlerini, "Mahkeme'nin
içtihadı na uygun olarak maddi ve manevi tazminat biçiminde" akçali
değ erler üzerinden sunabileceklerini arumsatmaktad ır.
Çok ilginçtir ki, bir çok ba şvurucu da, Sözle şme'nin 41.
maddesine göre giderim konusunda, para ile ölçülebilen tazminatlar yerine, kendilerine göre belirledikleri çe ş itli edimlerin
yerine getirilmesini istemi şlerdir. Bu do ğrultudaki istemlerin,
genel olarak iki yönde geli ş tikleri gözlenmektedir. Ba şvurucuların bir bölümü, son çözümde, "mahkumiyet kararı m Yargıtay'da
bozulsun", "cezalar ı m kaldırılsı n", "iptal edilen ruhsat ı m geri
verilsin" gibi, Mahkeme'nin ihlal karar ı vermesinden sonra,

Sözleşme'nin 46. maddesi ba ğlamında kararlarm uygulamas ı
sürecinde gözetilecek konularla ilgili istemlerde bulunmaktadırlar.
42
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MALVARLI ĞI
Böylesine bir olayda ba şvurucu, "ihlal bulunan konularda,
DAVALARINDA ulusal düzeyde bu tür uygulamalara son verilmesi için, uygun önlemHAKK4N İYETE leri alması yolundadavalı
Hükümet'e talimat verilmesini" istemişti.
UYGUN GİDERİM
Mahkeme bu savlar ı aşağıdaki tümcelerle de ğerlendirdi:

"Sözle ş me'nin 46. maddesi uyarı nca son kararların uygulanması bağlamı nda, Mahkeme'nin bir ihlal sapta yan kararı, o olaydaki
ihlali sonlandı rma ve olabilecek en geni ş ölçüde ihlalden önce var
olan koşulları yeniden gerçekle ştirerek, ihlalin sonuçlarını giderme
yönünde, dayalı Devlet'e yasal bir yükümlülük getirmektedir. Öte
yanda, ulusal hukuk, ihlalin sonuçlarını gidermeye elvermediği yahut
kısmen giderim olanağı tanıdığı koşullarda, 41. n ıadde, Mahkemeyi
uygun gördüğü biçimde, zarar gören yana bir tatmin/tazmin sağlamak konusunda yetkilendirmektedir. Mahkeme'nin, Sözle şme'nin
yada Protokoller'in ihlal edildiğ i yolundaki bir kararı, dayalı Devleti,
yalnı zca adil giderim yoluyla kararla ştırılan miktarları ödemek değil
ve fakat, Bakanlar Komitesi'nin denetimine ba ğlı olarak, Mahkeme
taraJindan saptanan ihlale son vern ıek ve sonuçlarını en geniş biçimde
gidermek üzere kendi iç hukuk düzeninde alaca ğı genel veya uygun
olduğu takdirde bireysel önlemleri belirlemek do ğrultusunda yasal bir
yükümlülük altı na da koymaktadı r. (parag. 4711. alt paragraf"
"Ayrıca, Sözle ş me'den ve özellikle 1. maddeden ç ıkan sonuca
göre, devletler, Sözle ş me'yi ona ylamakla, kendi ulusal yasalarının
Sözle şme'yle bağdaşı r olmasını sağlama yı taahhüt ederler. Dolayısiyla, baş vurucunun durumunun uygun/gerekli olduğu biçimide
düzeltilmesini önleyen iç hukuktaki herhangi bir engeli kald ırmak
dayalı Devlet'e düşer. (parag. 47/2. alt paragraf."
Yukarıda değindiğimiz yorum ölçütlerini benimseyen
Mahkeme, bu olay özelini de şöyle değerlendirmiştir. "İşbu da-

vada, Mahkeme, Sözleşme ihlali bulmu ştur. Bu nedenle ba şvurucuya
verilen disiplin cezas ının bir sonucu olarak ba şvurucunun geçmişteki
ve gelecekteki çalış ma ilişkilerinde olabilecek herhangi bir zarar ın
sonuçlar
ını giderecek uygun önlemleri almak, İtalyan Hükümeti'ne
düş mektedir. (parag. 4713. alt paragraf" (Maestri/ İ talya, 2004)272
272
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Başvurucunun kiş isel yitiklerini gidermenin, Sözle şme MALVAR1II
ihlali saptanan kararın, 46. madde uyarmca gereklerini yerine DAVALARINDA
HAKKANiYETE
getirmekle yükümlü olan İtalyan devletinin sorumlulu ğunda
bulunduğu açıktır. Başvurucımun Mahkeme' den istedi ği edim,
bu yönüyle, kararm uygulanmas ıyla bağlantılı kişisel bir bekn yadırganacak bir yönü
lentilidir. Bu ko şullarda AİHM kararını
bulunmamaktadır. Ancak her olay bu kadar yahn bir görünüm
vermemektedir. Bireysel ba şvuru sürecini ki şisel doyum aracı
görmenin ötesinde, ya şadıkları toplumlarm hukuksal ve siyasal
çarpıklildarmin giderilmesine katkıda bulunacak bir araç olarak
değerlendiren kimi ba şvurucularm, Sözle ş me'nin 41. maddesi
bağlamındaki istemleri kişisel çözüm boyutlarını aşmakta ve
toplumsal amaçlara yönelmektedir. Ba şvurucular, istemlerinde, "hakkaniyete uygun giderim" deyiminin yaln ızca parasal
karşılık olarak algılanamayacağını vurgulamakla birlikte, para
yerine baz ı toplumsal edimlerin sorumlu hükümetlerce yerine
getirilmesini istemektedirler. Ancak Mahkeme, da yalı hükülacaklar konusunda görev vermeye, ba ğlayıcı
metlere, yapı
kararlar almaya yetkisi olmadığını yinelemektedir. Mahkeme,
zaman zaman geleneksel tutumunu a şan ileri adımlarla, devlet
yetkilerinin vurguland ığı gerekçeler içinde kalmak ko şuluyla,
çarpıcı öneri ve uyarılarda da bulunabilmektedir.
Hiç kuş ku yok ki, bu tür uyarılar da, çok önemli geli şmelerdir. Ancak Mahkeme'nin 41. madde ba ğlamında "adil
tatmin" anlayışını değiştirmesi ve parasal doyumun ötesinde,
ılı farklı girdim istemlerine
başvuruların konusuyla bağlant
daha sıcak yaklaşması gerektiğini dü şünüyoruz.
Başvurucuların Sözleş me'nin 41. maddesine dayanarak,
kendileriyle ilgili de olsa, özünde, toplumsal sorunlarm çözümüne yönelik öneriler geli ştirdilderi Türkiye kararlarmdan üç
örneğe değinmekle yetiniyoruz:
Sargin ve Ya ğcı başvurusu, A İ HK'na Türkiye'den gönn uygun
derilen ilk dosya idi. Tutuklulu ğun ve yargılamanı
ınmacılarm
süreleri aşması nedeniyle .yap ılan başvuruda, yak
nda a şağıdaki
son istemlerinin bir bölümü, A İHM'nin kararı
tümcelerle de ğerlendirildi:
423
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DA VA LARIN DA

"C.

Diğer Talepler,

Baş vurucular son olarak, Mahkeme'den da yalı devleti
UYGUN GiDERiM Sözle şnıe'yi imzalamakla üstlendiğ i yükümlülüklere uygun davranmaya davet etmesini istemiş lerdir. Türk Hukuku 'ndaki eksiklikler
için bazı öneriler getirmişlerdir.
79.

HAKKANiYETE

İlk olarak, 1 Aralı k 1992 tarihli ve 3842 say ılı Kanun'un 31.
maddesinin yürürlükten kald ı rılmasın ı n gerekli olduğunu ileri
sürmüş lerdir. Bu madde, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin yetkisinin devam ettiğ i suçlara, yasan ın diğer hükümlerinin, örneğin
tutukluluk süresine s ını r getiren hükümlerin, uygulanamayaca ğını
öngörmüştür.
İkinci olarak, uygun sürenin a şılması durumunda tazminat
verilmesine ve davaları n görülmesinin h ızlandırılması na yönelik
hiçbir yöntem olmamas ını ele ştirmişlerdir.
Üçüncü olarak, özellikle akademik çevrelerde ve yarg ı çevrelerinde, Sözleş me hükümlerinin Strasbourg organlar ı tarafindan yapılan
yorumlarının bilinmesini sağ lamak için Türkiye'nin daha fazla çaba
harcaması gerektiğini belirtmişlerdir.
80. ilgili Hükümet ve Komisyon Temsilcisi bu konuda herhangi
bir görüş ileri sürmemişlerdir.
81. Mahkeme, Sözle ş me'nin kendisine bu tür bir talebi yerine getirme yetkisi tan ımadığını belirtir. Mahkeme, Sözle şme hükümlerine
uygun davranmak için yada ihlale neden olan hukuksal bir durumu
düzeltmek için, iç hukuk düzeninde al ınacak önlemlerin seçiminin
Devlet'e ait olduğunu tekrarlar." (Sargin/Ya ğcı/Türkiye, 1995)

Başvurucuların değişik istemleriyle Mahkeme'nin ve
kendi toplumlarmın ilgisine sunmak istedikleri, uzun y ıllar
bireysel baş vuru sürecinin d ışında bırakılmış bir halkı
n, hukuk uygıılayıcılarıyla birlikte ilk kez kar şılaştıkları bir alanda
bilgilendirilip aydmlatılmaları gereğini öne çıkarmaktı . Ayrıca, yakı
ndıkları olaylar ölçeğinde Sözleşme ihlalinin nedeni
olan hukuksal çarp ıklıkların da giderilmesini istiyorlard ı.
Mahkeme'ce nasıl değerlendirileceği önceden bilinen bu is-
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temlerinin, yukar ıda yaz ılı olduğu biçimde kararda yer almas ı MA1VAR1II
DAVAIARİ NDA
bile, başvurucularm beklentilerini kar şılamak aç ısmdan azim- HAKKANIETE
sanmayacak bir kazan ım anlamına geliyordu. Böylece kendi
toplumlarma yönelttikleri uyar ılar, yerine ula şmış oluyordu.
n, genel anlamda Avrupa örgütlenmesini
Bu tür uyarıları
i
söylenemez.
Avrupa Konseyi Bakanlar Kode etkilemediğ

mitesi, "A İHS metninin ve A İHM kararlarını n Üye Devletlerde
yayınlanması, basımı ve dağı tılması hakkı nda üye devletlere yönelik
(2002) 13 sayılı Tavsiye Kararı"nı bu konulara ayirmıştır. Kararda, "Ulusal kararlar ı n Mahkeme içtihatlarıyla bağdaşı r olmasını ve
ihlallerin önlenmesini olanakl ı kılacağı ndan, Mahkeme içtihatlar ına
menin etkin bir biçimde
kolayca eri ş imin, ulusal düzlemde Sözleş
uygulanması bakımı ndan zorunlu olduğu dü şüncesi" yle bazı somut

öneriler geli ştirilmiştir. Üye devletlerin, kendileriyle ilgili olsun
yada olmasm Mahkeme'nin ilkesel kararlarm ı ulusal dillerine
çevirmeleri, bunlar ı Resmi Gazete'de, Bakanlık Bülteni'nde,
hukuk dergilerinde ve internet sitelerinde yaymlatmalar ı istennıiştir. Bu do ğrultudaki bilgi ak ışmın sa ğlayacağı yararlar
nedeniyle, çal ış malara süreklilik kazand ırılması önerilmi5tir?3
k
k sı
Bakanlar Komitesi, izleyen y ıllarda da bu tür önerilerini s ı
yinelemekten geri durmam ıştır.
Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nifl kapatılması sürecini
başlatan İncal/Türkiye Davas ı'nda ba şvurucu, Sözle şme'nin
ki ayrı istemde bulunmu ştu.
eski 50; maddesi çerçevesinde ı
Şöyle ki, Mahkeme önündeki duru şmada öncelikle, Türk Ceza
Yasası'nın 312. maddesi uyar ınca mahkum edilmesi nedeniyle
A yaptırmılar olarak getirilen sendikal, örgütsel, siyasal yasak
ve engellerin kald ırılarak yitirdiği toplumsal haklarmın geri
verilmesi konusunda Mahkeme'ce karar verilmesini istemi şti.
ılan TCK hükmünün iç
Başvurucu ayr ıca Mahkeme'den an
hukukta art ık uygulanmamasıfli sağlamaya yönelik ad ımlar
atması için; Hükümet'e öneri götürülmesi ııi de talep etmişti.
(77)
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Gemalmaz, Mehmet Semih, Uluslarüstü İnsan Hakları Usul Hukuku Mwzuah, Legal Yayınları , s. 778, Istanbul 2006.
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MALVARU Ğİ
AİHM, başvurucunun istemleri ba ğlammda, "Mahkeme'nin
DAVAL4RINDA Sözleşme çerçevesinde bu tür önlemler için talimat vermeye yetkisi
UYGUN GiDERiM

bulunmadığını belirtmişti. 78)" (İncal/Türkiye,

1998)

Bu davada da başvurucunun görüşlerinin yukarıda yazıldığı biçimde karara yans ıması, kısa bir süre sonra tümünün
değiştirilmesi sağlanacak olan Sözleşme'ye aykırı yasalarla
ilgili önemli bir uyarıydı.
Türkiye'den vereceğimiz üçüncü örnek, "Lojman Cinayeti" olarak anılan, İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün Ankara'da
TBMM Lojmanları'ndaki konutunda o ğlu Mustafa Güngör'ün
lan başvu24 Haziran 1991 günü öldürülmesi nedeniyle yap ı
ru sonunda, Sözleşme'nin 41. maddesi kapsamında başvurucunun istemleri ve Mahkeme'nin bu konudaki değerlendirmelidir. Suç sanıklarmın saptariamamasma, Lojmanlarda
kalan milletvekillerinin ve yakmlarmın soruşturulmasma,
Hükümet'çe yasama dokunulmazl ığının engel olduğu ileri
sürülmüştü. Ayrıca soruşturmayı hukuka uygun ko şullarda
yürütmeyen kamu görevlileri de, yargilanmama ba ğışıklığı
sağlayan yasalar nedeniyle kovuşturulamamıştı.
Başvurucu, oğlunun öldürülmesi sonucunda içine düştüğü büyük acıyı, maddi veya manevi parasal giderlerinin
karşilamasırun olanaksızlığı nedeniyle, Mahkeme'ye 41.
madde bağlamında parasal giderim istemediğini açıkça bildirmişti. Ancak, 41. maddenin yalnızca parasal giderimle sınırlandırılamayacağmdan yola çıkarak, milletvekili dokunulmazliğıyla, memurlarm yargılanmasıyla bağlantılı istemleriu dilekçesinde aşağıdaki tümcelerle
ni, Mahkeme'ye sunduğ
açıklamıştı:
" ... Başvurucunun yitiklerini biraz yumu şatabilecek etkenler, bir
hukuk devletinin varlığını hissettirebilecek gelişmeler olabilecektir.
Kuşku yok ki, maddi ve manevi tazminatlar, çok kullan ılan, bilinen
giderim yön temleridir. Ancak Sözle şme hukuku, günümüzde, insan
varlığının her geçen gün daha da artan önemine ko şut olarak, kişilere
yeni giderim seçeneklerinin sunulmas ına elverişlidir.
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Yukarı da özetlediğimiz nedenlerle, manevi giderim istemlerimizi
aşağıda s ıralayacağımı z 4 başlık altı nda topluyor, Mahkeme'nizden
ola yin kö şulları na uygun dü şecek yeni bir aç ılı m bekliyoruz:
Dayalı Hükümet'in;
Mustafa Güngör'ün katilini veya katillerini kan ıtları ile birlikte
saptayıp yargı önüne ç ıkarmak,
Mustafa Güngör'ün öldürülmesi olay ı nda yetersiz kalan koruma
görevlileri ile, olay sonras ında soru ş turma sorumlulukların ı yerine
getirmeyen, kan ıtları yok eden her düzeydeki kamu personelini saptayıp yargı önüne ç ıkarmak,
Ana yasa'mn 83. maddesindeki milletvekili dokunulmazl ığın ı
salt siyasal nedenlerle s ımrlandırılmas ı amacıyla değiştirmek,
Suç iş leyen memurları n ve kamu görevlilerinin yarg ılanmalarını , önleyip geciktiren yasaları bu sakıncaları giderecek biçimde
değiştirmek,
İçin, Sözle ş me'nin 41. maddesi kapsam ı nda yükümlü kılınması na karar verilmesini diliyoruz. Ancak böyle bir karar, ba şvurucunun k ı smen, ' ... hakkaniyete uygun tatmin edilmesine...' olanak
sağlayabilecektir."

Parasal hiçbir talebi bulunmayan ba şvurucunun çok aç ık
bulunan bu istemlerini, karardan ald ığımız aşağı daki, bölümlerin de ortaya koydu ğ u gibi, gelenekle ştirdiği katı kalıplarmdan
çıkamayan Mahkeme, gerekti ği gibi de ğerlendirememiştir
99. Mahkeme, bu davada yürütülen cezai soru şturmada, usuldeki yetersizlikler nedeniyle, Sözle ş me'nin 2. maddesinden do ğan
yöntemsel yükümlülüklerin yerine getirilmedi ği görüşündedir.
ı ca Mahkeme, yasama dokunulmazl ı (Yukar
ı da, 89. paragraf. Ayr
ğrnı n, uygulamada suçun kovu şturulması na engel olmas ı sebebiyle,
yürürlükteki mevzuat ı n yeterince aç ı k ve belirgin olmad ığını belirtmektedir.
100. Mahkeme, ba ş vurucunun; cezai soru şturmanı n cinayet
nedenlerinin aydınlatılmasın ı ve faillerin kimlikle rinin saptanmas ını sağlayamaması nedeniyle, bir tazminat elde edebilmek için, Türk
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MALVARIJ Ğİ
hukukunda ki başvuru yollarına gidebilecek durumda olmad ığını
DAVALARINDA gözlemiş
tir. Öte yandan Hükümet; cezai soru şturman ın verimsizHAKKANiYETE
veya sonu çsuz kalmas ı üzerine, üçüncü bir kişi taraJindan işUYGUN GiDERI'M

lenen ve ceza gerektiren bir suçun ma ğdurlarına uygulanabilecek
başka hiçbir prosedürden söz etmemiştir.

101. Bu koş ullarda Mahkeme, yetkililerin, o ğlunun ölümü
üzerine, Sözle ş me'nin 2. maddesindeki gereklilikleri kar şılayan bir
soruş turma yürütmek hususunda kusurlu davrand ıkları iddiasında
olan başvurucunun, bu iddialarına ilişkin bir karar almas ı için uygun müracaat yolları bulunmadığına karar vermiştir.
102. Sonuç olarak; Sözle ş me'nin 13. maddesi, Sözle şme'nin
2. maddesiyle bağlantılı olarak; ihlal edilmiş tir. (Erol Gün gör,İTürkiye, 2005)274

Başvurucunun 41. madde ba ğlanııııdaki istemlerinin haklilığınin ve Sözleş me'ye uygunluğuriun en aç ık kanıtı olan yukarıdaki de ğerlendirmelerine karş m, Mahkeme, benimsediği
ve uygun gördü ğü bir konuda, sonuçta,
"6. ihlal karar
ının kendisinin, ba şvurucunun manevi zararını
karşı lama yönünden hakkaniyete uygun giderim aç ısından yeterli
olduğuna,
8. Hakkaniyete uygun tatmin için ileri sürülen di ğer istemlerin
reddine karar verilmi ştir."275

Mahkeme, açıkça görüldüğü gibi başvurucunun ulusal
hukukun çarp ıklıldarma iliş kin istemlerini yerinde bulmakta,
hatta benimsemektedjr. Ancak, parasal giderimlerin ötesinde,
kendisini, devletlere bir edim yüklemeye yetkili görmedi ği
için, 41. maddedeki "adil doyum" uygulamasmı güncelleştire274

Uygun Senem çevirisi, TBB Dergisi, S. 58, Mayıs 2006, s. 417, Ankara
2006.
Örnek olarak sunulan Sargin/Ya ğcı, İncal ve Güngör ba şvurularınm
AIHM önündeki savunmanlığı , bu kitabm yazarı tarafmdan yürütülmüştür. Sözleşme'nin 41. maddesi ile ilgili farklı giderim istemleri için

bkz., Gemalmaz, Mehmet Semih, Uluslarüstü Insan Haklar ı Usul Hukuku
Mevzuatı, Legal Yaymiarı , Istanbul 2006.
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cek baş kaca bir yöntem geliş tirememektedir. Bu ko şullarda,
savlarmda haklı çıkan ba şvurucularm, daha bir süre yitiklerinin "tazminat" yoluyla giderilmesini istemekten ba şka seçenekleri olmayacaktır.
n, Güngör davasmda
Yukarıdaki ilk iki ba şvuruya kar şı
me'nin
41. maddesi ile tam
ş
baş vurucunun istemleri, Sözle
anlamıyla örtü şüyordu. Ba şvurucu, öldürülen o ğlunun sorumlularmın soru şturulmaması nedeniyle parasal giderim
ığını kesin bir biçimde ortaya koymu şistememekteki kararl ıl
tu. Hiçbir hukuk sistemi, devletin göz yummasma s ığınılarak
oğlu öldürülen bir babay ı, sorumlu devletten parasal tazminat almaya zorlayamaz. A İHM, yukarıya yansıtılan kararı ile,
sonuçta, ba ş vurucunun hukuksal giderim istemlerini yanıtsız
bırakmış , yerine getirmemi ş olmaktadır.
Mahkeme'nin olaya bu aç ı dan yaklaşmasmın daha başka
ncaları bulunmaktadır. AİHS'nin 46. maddesine göre;
sakı
"1. Yüksek Sözle şmeci taraflar, taraf olduklar ı davalarda
Mahkeme'nin kesinle şmiş kararları na uyma yı taahhüt ederler.
ı, kararı n uygulanmasını de2. Mahkeme'nin kesinle şmiş karar
netleyecek olan Bakanlar Komitesi'ne gönderilir."

n 99, 100 ve 101 numaralı paragraflarmMahkeme, karar ı
da özetlediği ba şvurucunun giderim konusundaki istemlerini benimsemesine kar şm, "Sonuç" bölümünün 8. maddesinde
reddetmesi nedeniyle, değerlendirmelerini, Sözle şme'nin 46.
maddesi ba ğlamında Bakanlar Kurulu'nca uygulanmas ı izleıştır. Böylece, ilkesel aç ıdan
rakm
nda bı
necek konuların dışı
Sözleşme'yle ba ğdaşması olanaksız bir çelişkinin uluslararası
na ç ıkarılması sağlanarak, süreklilik kazanmadenetimin dışı
sma destek verilmiş olmaktadır.
C. Tazminatlar
Sözleşme'ye aykırıliğı A İHM'nin karar ı ile saptanan eylem ve i ş lemler nedeniyle ba ş vurucunun giderim isteyebilmen
si için, yukarı da de den ve birbirini bütünleyen ko şulları
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gerçekleş mesi gerekmektedir. Baş vurucu, Sözleşme'ye aykırı
uygulamadan zarar görmü ş olmalıdır. Zarar olu şman-uşsa,
giderilmesi de söz konusu de ğildir. Bir diğ er bütünleyici koş ul, ulusal hukuk düzeninin, ba şvurucunun tüm zararmı karşılamaya elveriş li görünmemesidir.
60 numaralı Yöntem Kuralı'nın 2. bendine göre başvurucu, kararlaştırılan sürede, "ön görülebilir, dengeli, belgelennii ş
zararlar
ını, harcamalarını, yargı lama giderlerini içerecek biçimde ve
başvurunun temeline iliş kin Hükünıet'e vereceği yanıtlarla birlikte
mahkemeye sunulmalıdır." Yöntem Kuralları, akçalı istemlerin

tümünün birlikte sunularak karara ba ğlanmasmı öngörmektedir. Mahkeme, 75 numaral ı kuralın 1. bendinde belirtildiği
gibi Sözleşme ihlalini saptadığı olaylarda, "aynı son karar içinde,
yöntem kurallarının 60. maddesi uyarınca başvurucu Sözle şme'nin
41. maddesinin uygulanmas ını istemişse, adil giderim konusundaki
bir kararı da verecektir." Ancak her olay, giderim aç ısı
ndan bu

kadar kolayhlda çözüme götürülemiyor. Özellikle ba şvurunun
dayandığı nesnel ve hukuksal ko şulları
n tartışılması, parasal
konuları ikindil düzeye itmiş olabiliyor. Ba şvurunun yanlarmın
akçalı konularda kendi üzerlerine dü ş enleri yerine getirmelerine karşı
n, Mahkeme, kendisini veya dava dosyasmı, giderimlerin belirlenmesi açıs ı
ndan yeterli olgunlukta görmemiş
olabiliyor. Böyle durumlarda Mahkeme, "Sorun henüz karara
bağlanmaya hazır değilse.., bu sorunu kı smen veya tümüyle saklı

tuta"caktır. Bunun anlamı, Mahkeme'nin tazminatlar ı, daha
sonra bir baş ka karar içinde sonuca götürecek olmas ıdır.
AİHM'nin ba şvuruları iki aşamalı kararlarla çözen değerlendirmelerinin çok çe şitli örnekleri bulunmaktad ır. Mahkeme, başlıca iki nedenle böyle bir yol uygulamaktad ır. İlk
kararda Sözle şme ihlali saptanmış olduğuna göre, yargilanma sürecindeki devlete çok aç ık bir uyarı yapılarak, parasal
sorunları çözmesi istenmektedir. Mahkeme'nin bir tazminat
belirlemesi yerine, uyu şmazliğm her iki yanına, parasal konuları birlikte tartışıp sonlandırmaları olanağı tanınmaktadır. İki
aşamalı karar sürecinin bir ba ş ka nedeni de, dava dosyalarının, belirlenecek giderimler aç ısı
ndan gerçekten yetersiz kalmasıdır. Böyle durumlarda Mahkeme, yanlardan ek bilgi ve
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belgeler isteyebildiği gibi, kendi belirlediği öncelilder kapsa- TAZM İ NATLAR
mında do ğrudan kanıt toplama işlemlerine giri ş ebilmektedir.
Tazminat miktarlarmın saptanmasında da, Mahkeme,
önemli güçlükler içinde bulunmaktad ır. Öncelikle belirtmek
gerekir ki, Sözle ş me'nin uygulandığı ülkelerin ekonomik
koşulları çok büyük farklılıklar içermektedir. İnsanlarm yaş am düzeylerinden malvarliklar ına kadar ekonomik konularda tekdüzeliği sa ğlamak olanaksızdır. Mahkeme, giderim
kararı vereceği her olayda, o ülkenin ko ş ullarma uygun düşecek de ğ erleri saptamak durumundad ır. Bu süreç içinde
Mahkeme'nin en önemli bilgilendirme kayna ğı, genellikle
başvurucular olmaktad ır. Ba şvurucuların akçali savları ve
dayanakları Mahkemenin izledi ği yargılama yöntemlerine göre sorumlu hükümete gönderilip görü ş istendiğinden,
karşılıklı tartış ma olanağının sa ğlandığı koşullarda, gerçe ğe
ulaş mak daha kolay ve güvenilir olmaktad ır. Mahkeme'nin
tazminatlar konusundaki saptamalarmda, uyu şmazliğm geçtiği ülkelerden göreve alman hukukçu personelin de, dan ışı ülkeden
manlık düzeyinde yard ımları olabilmektedir. Ayn
gelen benzer türdeki davalarm birbirini izledi ği ko şullarda,
Mahkeme'nin tazminat ölçütlerinin kendili ğinden olu ştuğu,
davalarm nicelliklerine göre bu de ğerlerin artırılıp azaltılarak
uygulandığı da söylenebilecektir.
- Bütünlüğü korumak aç ısmdan, farkl ı içerikli ba şvuru
türlerinden seçti ğimiz örneklere göre, Mahkeme'nin maddi
ve manevi tazminatlar konusundaki de ğ erlendirmelerini yerine göre yarg ılama giderleriyle ilgili çözümleriyle birlikte ele
alıyoruz. Daha önce Mahkeme'nin Sözle şme'ye ayk ırilığmı
saptarken izledi iğsorgulama yöntemlerine de ğindi ğiniz baz ı
kararlarla ilgili tazminat takdirlerini de, kar şılaştırma olanağı
ndan a şağı da sunmaktayız:
sağlaması açısı
a. Kamulaştırmas ı z Elkoymalarda Tazminat
Uğradığı zararı, nedenleriyle birlikte aç ıklayıp kanıtlama
r ıcı
yükümlülüğü, ba şvurucularmd ır. Akçalı istemler, inandı
r.
Giderim
istemlerinin
ve geçerli belgelere dayand ırılmalıdı
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hangi yitiklerin kar şilanmasıria yönelik olduğunun öncelikle
aydınlatilması gerekiyor. Mahkeme'nin ihIl saptad ığı başvurularda, ihllin giderilmesi için uygulanmas ı gereken temel
yöntem, 'Restitutio Integrum' yani, 'Eski Hale Getirme' ilkesidir.
Mahkeme, Papamichalopoulos/Yunanistan (1996, 21 A İHM
439) yargilamasmda, bu ilkenin iki yönlü oldu ğunu vurgulamıştır. Bunlar:
"a. Başvurucuyu, mümkün olduğunca (ihlalin gerçekleşmediği
varsa yı larak) bulunabileceği eşdeğer konuma getirmek,
b. Başmı rucunun, ihlal nedeniyle oluşan tüm zararlarını gidermek."

Bu ilkenin temel amac ı, Sözleşme'ye aykırılığı tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılarak, ihlal öncesindeki durumun
tekrar oluşturulmasıdır. Geri dönüşün yaş am hakkı ihlallerinde olduğ
u gibi, nesnel açı dan olanaksız kaldığı koşullarda,
Sözleş me'nin 41. maddesinde düzenlenen "giderim" kavramının önemi daha da belirginle şmektedir.276
Gerçekten de, Mahkeme'nin Papan ıichalopoulos davasmm özünü sonuçlandırdığı 24 Haziran 1993 gÜrılü kararmda, başvurucularm ta şmmazlarma kamusal bir iş lemle el konulmasmm de facto kamulaştırma olduğ
unu ve iNumaralı
Protokol'ün 1. maddesini ihlal etti ğini karara bağlamıştı . Ancak aynı kararda, Sözleş me'nin 41. (eski. 50) maddesinin uygulaması bakımından dosyanın henüz karar vermeye elverişli
bulunmadığı belirtilmişti. Mahkeme, uyuşmazlığ m yanları ile
yapılan görüş melerden de olumlu bir sonuç sa ğlanamaması
üzerine, 31 Ekim 1995 günlü son kararmda, akçal ı istemleri
değerlendirdi. Karar, da yalı devletin seçimine bırakılan, iki
seçenek içeriyordu:
"ı. Başvurucuların sahibi oldukları 104.018 metre kare arazinin üzerindeki binalarıyla birlikte olarak ba şvuruculara geri verilmesi;
iz. Eğer birinci önerideki giderim gerçekle ştirilemiyorsa, başvuruculara, altı ay içinde, 5.551.000.000 Yunan drahmisinin maddi
276
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zararı n karşılığı olarak ödenmesi ve buna alt ı aylık sürenin bitiminden itibaren ödeme yap ı lacak olan tarihe dek % 6 faiz i şletilmesi;
ııı. Ba ş vuruculara manevi tazminat olarak üç ay içerisinde,
6.300.000 drahmi ödenmesi;
iv. Baş vuruculara ücretler ve masraflar olarak üç ay içerisinde,
üzerine vergiler eklenerek, 65.000.000 drahmi ödenmesi;
v. Blirkiş i raporu hazı rlayan iki bilirkiş iye, üç ay içerisinde,
üzerine vergiler eklenerek, 36.000.000 drahmi ödenmesi," öngörülmü5tür.2'
lan tazminatlar, say ıları 14 olan başvuruculaKararlaştırı
rm tümü içindir. Örne ğin, 6.300.000 Drahmi manevi tazminat,
14 ba ş vurucunun her birine 450.000 Drahnıi ödenmek üzere
paylaştırılacaktır.
Başvurucular maddi tazminat olarak, birinci seçene ğe
göre, ta şınmazlarının geri verilmesi ile birlikte, malvarlıklarını kullanamamalarmdafl kaynaklanan 26.680.071.000 Drahmi
tutarmdaki zararlar ının karşılanmasını istemişlerdi. İkinci seçenek olarak, arazi ve binalar için 16.169.740.000 Drahmi, taşmmazm kullan ılmamasmdan kaynaklanan yitikler nedeniyle
de 26.680.071.000 Drahmi olmak üzere toplam, 42.849.811.000
Drahnıi'nin, karar tarihinden ödeme gününe kadar geçecek
süre için Yunanistan'da geçerli olan yasal faizlerin uygulannı istiyorlardı . (parag. 32)
ması
Bu davadaki asıl sorun, ba şvurucularm deniz k ıyısmdaki çok geniş taşınmazlarma, 1967 y ılında Yunan Askeri
Cuntası'nın Deniz Kuvvetleri'ne e ğitim ve dinlenme birimleri
oluşturmak amac ıyla bedelini ödemeden kamula ştırmas ız
biçimde el koymasmdan sonra, devletçe büyük paralar harcanarak, yap ılaşmanın gerçekleştirilmiş olmasıydı . 1974 y ılında
Yunanistan'da demokrasiye geçiimesinden sonra devletçe
başvurucular ın haklarmın tanınmasına kar şın, üzerindeki
yapılar nedeniyle arsalar geri verilemedi ği için, baş vurucular
277

Gemalmaz, Mehmet Semih, Uluslarüstiİ İnsan Hakları Usul Hukuku Mevzuatı, s. 598, Legal Yayınları , Istanbul 2006.
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malvarlıkları na ulaşamıyorlardı . Bu tür çözüm güçlükleri,
AİHM'ye de ta şınmıştı.
Mahkeme, daha önce ulusal ölçekte gözlendi ği gibi,
uyuşmazlığı sonlandıran kararmın da uygulanma sorunlar ı
ile kar şılaşmaması için, karar gerekçesinde, bu konuda izlenecek yöntemleri ayrıntılı olarak açıklamıştır:
"34. Mahkeme, Sözle ş me'nin 53. (yeni 4611) maddesi uyar ınca
Yüksek Sözle ş meci Tarafları n tarafi bulundukları davalarda verilen
karara uymayı üstlendiklerini; ayr ı ca, 54. (yeni 4612) maddesinin,
Mahkeme hükmünün uygulanmas ını denetlemek üzere, Bakanlar
Komitesi'ne iletilmesini düzenledi ğ ini vurgulamaktadı r. Buradan
hareketle, Mahkeme'nin ihlal buldu ğ u bir hüküm, dayalı devleti söz
konusu ihlale son verme ve mümkün olan en geni ş biçimde ihlalden
önceki mevcut durumu restore ederek ihlalin sonuçlar ını giderme
yükümlülüğü altı na koymaktadır.

Bir davanın yanları konumundaki sözle şmeci devletler, ilkesel
olarak, Mahkeme'nin ihlal buldu ğu bir hükme uymak üzere hangi
yolu/aracı seçecekleri konusunda serbesttirler. Bir karar ın ne şekilde yerine getirileceğine ili şkin takdir yetkisi, Sözle şme kapsamında
koruma altına alı nan haklar
ı ve özgürlükleri güvence ye ba ğlamak
üzere sözle ş meci devletlerin birincil yükümlülü ğü bağlamındaki seçenek serbestliğ ini yansı tmaktadı r, (Madde 1). Eğer bir ihlalin niteliği, restitutio in integrum'a olanak tan ı yorsa, bunu yerine getirmek
dayalı Devletle düşer. Mahkeme'nin bu konuda ne yetkisi vard ır,
ne de uygulamada, yerine getirme olanağı na sahiptir. Öte taraftan,
eğer, ulusal hukuk ihlalin sonuçlar
ını n restorasyonuna elvermiyor
-yahut sadece kı smen elveriyor- ise, 50. madde hükmü, Mahkemeyi
uygun göreceği şekilde zarar gören tarafa bu tür bir giderim ı/tatmini sağlaması hususunda yetkilendirmektedir." 278 (Papamichalo-

poulos/Yunanı stan 1996)
Başvurucular, yargılama giderleri için 3. 066. 080. 830
drahmi istemi şlerdi. Mahkeme ise, a şı
rı bulduğu isteme karşı
n, uzun ve karmaşı k yargılama iş lemlerini gözeterek, 65.
000. 000 drahmiyi uygun ve yeterli görmü ştür.
278
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Malvarlığı haklarının ilgili devletlerce hak sahiplerinden gerçek karşilıkları ödenmeksin almması, özellikle siyasal
dönüşüm dönemlerinde sıklıkla yaşanmış olaylardır. Orta
Avrupa'da İkinci Dünya Sava şı'nı izleyen yıllarda siyasal
ve ekonomik dönü şümlere koşut olarak yaşanan gelgitler,
malvarlığı hakları bağlamında ortaya çıkan yeni sorunlara,
yeni çözümler üretilmesini gerektirmiş tir. Güçlükler, yalnıznırlı kalca mülkiyet konusunda yap ılacak düzenlemelerle sı
organının
mıyordu. Ulusal örgütlenmenin ve özellikle yarg ı
işleyişi, güvenli bir geliş meye olanak tanımıyordu. Bu konun zamana kadar en sorunlu ülkeler arasmda bulunan
yu yakı
ndan alınan çok kısa kesitlerle özetleRomanya uygulamaları
ı da, maddi tazmeye çalışacağız: Bu kararlarm önemli bir yan
ndan iki seçenekli giderim yöntemini önermesidir.
minat açısı
nın
Kararlarda, maddi giderim olarak, ba şvurcuya malvarlığı
ndan geri verilmesi öngörülmektedir.
sorumlu devlet tarafı
Eğ er sözü edilen edim yerine getirilirse, sorun çözülmü ş olmaktadır. Malvarlığının herhangi bir nedenle geri verilmesine olanak bulunamaması durumunda, kararlarda yaz ılı olan
maddi ve manevi tazminatlarm ödenmesi gerekmektedir.
Mahkeme'nin, böyle bir ko şutluk oluş tururken, geri verilecek
nda eşitlik sağladığı anlamalları
n değeri ile tazminatlar arası
şılmaktadır.
na
Romanya'da 1950 y ılındaki yasaya göre anne ve babası
bu
vurucu,
malvarlığının
millile
ştirilen
baş
ait ev ve garaj ı
yasa kapsamına girmediğ i gerekçesiyle 1995'te dava açarak
ın kabul
n geri verilmesini istemi ştir. Davan
taşmmazlarını
edilip mülkün baş vurucuya teslimine karar verildikten sonndaki
ra, Başsavcilığırı istemi üzerine, mahkemenin, 1950 y ılı
ığından
u
denetleme
yetkisinin
bulunmad
yasaya uygunlu ğ
söz edilerek, Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kesinle şen
kararını kaldırmıştır. Bu olayda, hukuksal kesinlik kazanmış
bir hükmün, Başsavcılığm başvurusu üzerine Yüksek Mahndan iptal edilmesi yoluyla geçersiz say ılması,
keme tarafı
Sözleş me'nin 6/1. maddesine aykırı bulunmuştur.
Ayn
ı başvuru kapsamında, yürütme organının mahkemeler üzerinde baskı uyguladığı da ileri sürülmüştü. Dev435
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let Başkanı'nın 1994 y ılmda yaptığı bir konuşmadan sonra
Yüksek Mahkeme'nin içtihat de ğişikliğine gittiğinden, ayrıca
iki yargıcm da görüş değiştirdiğinden yakm ılmıştı. Ulusal
yargının Devlet Ba şkanı'nın konuş masrnda etkilendiği kanıtlanamadığmdan, Mahkeme, bu savlar ı yerinde bulmamıştır.
Uyuşmazlığı n özü konusunda ise, ba şvurucunun mülkiyet
hakkıııın varlığı kesinleşmiş mahkeme karar ı yla saptandığı
halde mülkünün geri verilmemesi, 1 Numaral ı Protokol'ün 1.
maddesinin ihlali olarak nitelenmi ştir.

Mahkeme, bu olayda da adil giderim konusunu iki seçeneğe göre de ğerlendirmiş tir. Öncelikle, maddi tazminat
olarak mülkün üç ay içinde ba ş vurucuya geri verilmesi öngörülmüş tür. Böylece "aynen ödeme" yöntemi benimsenmi ştir.
Malvarhğ-ının üç ay içinde ba şvurucuya geri verilmemesi durumunda, 171.350 Euro maddi tazminat ile, 15,000 Euro manevi
taznıinatm Sözle ş me'nin 41. maddesi ba ğlamında ba şvurucuya
ödenmesine karar verilmiştir. (C ıobanu /Romanya, 2002)279
1948 yı lmda Komünist Partisi için kullan
ılan ve 1960
tarihli kararnameyle 1963'te millile ştirilen ba şvurucunun
mülkünün, açt ığı dava sonucunda 1994 y ılında kendine geri
verilmesine karar verilmi ş tir. Ancak kararm kesinle şmesine
karşm, ta ş mmazmm geri verilmesi, Ba şsavcılığın itirazı üzerine
durdurulmuş tur. Yerel mahkemenin, 1960 tarihli kararnameye
uygunluğu denetleme yetkisinin bulunmad ığma ilişkin Yüksek Mahkeme tarafmdan alman yeni bir kararla, daha önce
kesinleşmiş olan karar iptali edilmiş tir. Bu süreç, doğ al olarak,
Sözleş me'nin 6. maddesindeki adil yarg ılanma ilkelerine ayk ırı
düşmüştür.
Görevli mahkemenin tazminats ız kamulaştırma konusundaki uyu şmazliğı çözmek üzere karar vermeye yetkili olmaması, ayrıca Ba şsavcılığm başvurusu üzerine kesinle şmiş mahkeme kararını
n Yüksek Mahkeme tarafmdan iptal edilmesi, 6.
maddeye aykırı bulunmuştur. Ba ş vurucunun mülkiyet hakkı
bulunduğunun kesinleşmiş mahkeme karar ıyla saptanması
na
279
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karşm malvarliğmın kendisine geri verilmemesinin, 1 Numaral ı
Protokol'ün 1. maddesini ihlal etti ği kararlaştırilmıştır.
Mahkeme, adil giderim konusunu iki seçene ğe göre karara
bağlamıştır. Öncelikle, maddi tazminat olarak mülkün üç ay
içinde baş vurucuya geri verilmesi öngörülmü ştür. Böylece
"aynen ödeme" yöntemi ile eski duruma geçi ş amaçlanmıştır.
Bu yöntem uygulamadığı taktirde, 148, 870 Euro maddi ve 6,
000 Euro manevi tazminatm ba ş vurucuya ödenmesine karar
verilmiş tir. (Basacopol/Romanya, 2002)280
Romanya'da, ta şmmazları 1948 yılmda Sovyet ordusu
için kullanılan ve 1960 y ılındaki kararnameyle millile ştirilen
başvurucunun, 1994 y ılında açtığı dava sonucunda malvarlığ mm kendisine geri verilmesi kararla ştırılmıştır. Kararın
kesinleşmesinden sonra, ta şınmazlarırun iadesi beklenirken,
Başsavcilığm itirazı üzerine, yerel mahkemenin 1960 tarihli
kararnameye uygunlu ğunu denetleme yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle, kesinleş en karar, Yüksek Mahkeme'ce
iptal edilmiş tir. Bu olayda da Sözle şme'nin 6/1. maddesine
aykırılıkla birlikte, baş vurucunun mülkiyet hakk ı bulunduğu
kesinleşmiş mahkeme kararıyla kamtlandığı halde, mülkün
iade edilmemesi 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesine ayk ırı
bulunmuştur. Adil karşılık olarak, maddi tazminatın, üç ay
içinde taşınmazm geri verilmesi yoluyla yerine getirilmesine,
bu olanağm sa ğlanamadığı koşullarda ise, 12,500 Euro maddi
ve 1.250 Euro manevi tazminatm ba şvurucuya ödenmesine
karar verilmiş tir. (Balanescu/Romanya, 2002)281
1950 yılmdaki yasaya göre miras b ırakanlarınm malvarliğı
millileştirilen başvurucularm, ta şınmazlarmın yasa kapsamına
girmediği gerekçesiyle açtıkları davanın kabul edilip mülkün
teslimine karar verilmesinden sonra Ba şsavcilığm itirazı nedeniyle kesinleş en karar geçersiz sayılmıştır. Yerel Mahkeme'nin,
dava konusu işlemin 1950 y ılındaki yasaya uygunlu ğunu
denetleme yetkisinin bulunmad ığından söz edilerek, Yüksek
ndan kesinleşmiş yargı kararı kaldırılınıştır.
Mahkeme tarafı
° http-Aihm.anadolu.edu .trhttp-Aihm.anadolu.edu .tr437
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Gerek adil yargılanma hakkma, gerekse malvarlığı güvencelerine aykırı bulunan bu olayda da, yürütme organını
n
mahkemelere baskı yaptığı, Devlet Başkanı'nın konuşmasından
sonra Yüksek Mahkemenin kendi içtihadm ı değiştirdiği, iki
yargıcı
n görüş değiştirdikleri yolundaki yakmmalar, inand ırıcı
kanıtlara dayandırılamadığı için geçersiz bulunmuştur.
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Adil karşılık konusunda ise Mahkeme, 'dava konusu taş mmazlarm üç ay içinde geri verilmesine, buna olanak bulunamadığı koş ullarda toplam 90.734 Euro maddi, ve 7.000 Euro
manevi tazminatın başvurucuya ödenmesine karar vermiştir.
(Opera ve diğerleri, /Romanya, 2002) 2
Konuları, içerikleri ve yöntemsel süreçleri birbirleriyle
örtüş en bu davalarda, Başsavcılığın, yargı erki üzerinde demokratik toplumlarda özümsenemeyecek etkileri bulundu ğu
gözlenmektedir. Ba şsavcılık buyruk vermekte, Yüksek Mahkeme de kesinleşmiş yargı kararların
ı değiştirmektedir. Yürütme
organının, Devlet Başkan
ı'nın yargı organ
ı üzerinde doğrudan
baskı uyguladığı savları bile, AİHM'ne kadar iletilebilmektedjr.
Sözleşme'ye ayk ırıl
ıkları
n kurumlaş ma boyutunda sürdürüldüğü Romanya uygulamaları
nda, maddi tazminatm iki seçenekli olarak belirlenmesinin uygun bir çözüm yöntemi oldu ğu
gözlenmektedir. Yarg ılama konusu taşmmazm Aİ HM kararı
doğrultusunda ba şvurucuya geri verilmesiyle birlikte maddi
tazminata gerek kalmayacaktır. Ancak Mahkeme, sorumlu
devlete daha da kolaylık sağlamış , taşmmazm geri verilmesiyle
birlikte, manevi tazminata da gerek kalmayaca ğı
nı belirtmiştir. Oysa, manevi tazminat, malvarl ığı
na hiç ulaşamamanm
veya taşmmazı geri aimcaya kadar duyulan ac ı ve sıkı
ntıları
n
karşılığıdır. Bu yönüyle Mahkeme, olay ı
n özelliklerine göre
uğranılan zararı
n tam karşılığı
n gerekmeyebilece ği yolundaki
ilkesel kararını uygulamış olmaktadır.
Türkiye'de, 2942 say ılı Kamulaştırma Yasası, kamu yararı
nedeniyle devletçe elkonulan ve hak sahiplerinin yasal giri şimde bulunmadıkları taşmmazlarm, kazand ırıcı zamanaşm-u
282
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yoluyla devlete geçişine olanak tanıyordu. Devlet adma bir tür TAZMiNAT İAR
haksız mal edirıme niteliğindeki bu tür uygulamalar dabireysel
başvuru konusu yapılmıştı.
AİHM, Sözleşme ihlali buldu ğu ve böyle bir olaydan
kaynaklanan Akıllı/Türkiye davasmda uyuşmazlığm özünü
değerlendirirken, ba şvurucunun taşınmazının elinden aimmasmdan yakınmadığını, baş vuru konusunun, Kamula ştırma
Yasası'nın 38. maddenin uygulanması sonucunda tapusunun
ndan yokiptal edilmesi nedeniyle tazminat elde etme olana ğı
.
Mahkeme,
bu
saptamıştı
lmasmdan
ileri
geldiğini
sun bırakı
uygulamanın, olaylarm meydana geldiği dönemde yürürlükte
olan bir yasaya dayanılarak da yapılsa, kamu yararı ile kişisel
haklarm korı.mması arasmda var olmas ı gereken dengeyi sağlayabilecek herhangi bir hukuksal güvenceyi içermedi ğinden,
keyfi olarak değerlendirilebileceği görüşünde olmuştu. Başvurucu, maddi tazminat olarak 47.700 YTL., ve manevi tazminat
olarak da, yine aynı doğrultuda bir istemde bulunmu ştu.
Mahkeme parasal istemleri şöyle değerlendirdi:
"Mahkeme, I. 'R. S. ve diğerleri kararı nda yer alan ((adil
tazmin), no: 26338195, 23-24, 31 May ıs 2005), "tespit edilen
ihlalin kaynağı zilyetliğin elden çıkmasını n hukuki nitelemesi değil,
aksine tazminat yoksunluğ u olduğundan, tazminat kaçınılmaz olarak malların tam değerini yansı tmak zorunda değildir" hükmünü
anımsatmaktadı r. Mahkeme, görülen davada, ayr ıntılandırılmayan
istemin, ilke olarak, baş vurucunun tazminat davası açtığı 29 Mayıs
1998 tarihinden başlayıp, Kamulaştı rma Kanunu'nun 38. maddesi
uyarınca dile getirdiği talebinin reddedilmesine ili şkin kararın Yargıtay tarafindan onandığı 21 Eylül 2000 tarihinde sona eren zaman
içinde tazminat elde edebilmek için gerekli yasal süreye ba ğlı mülk
değerine denk gel melidir. Mahkeme, ad ı geçen kararda (ibidem,
23 ve 24) uygulanan hesaplama yöntemi ışığında başvurucuya 636
Euro maddi tazminat ödenmesine karar vermi ştir. AİHM, manevi
tazminata iliş kin olarak hiçbir özel sorunun bulunmadığı kanısına
llı/Türkiye, 2006)
varmıştır (ibidem, 28)." (Akı

7g

w.w.w.edb.adalet.gov.tr.
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Bu kararda, 1975 y ılında taşmmazmın kamu hizmeti gerekçesi ile elinden aimmasma kar şın hiçbir yasal girişimde bulunmayan ba şvurucunun, ancak, 29 May ı s 1998 tarihinden sonra
maddi yitikleririin kar şılanması amacıyla devinime geçmesi
nedeniyle, Mahkeme'nin dar bir zaman aral ığındaki malvarlığı
değerlerini dengelenmeye çalıştığı anlaşılmaktadır.
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AİHM'nin Türkiye'deki kamula ştırmasız el koyma uygulamalarını değerlendirdiği bir baş ka örnek de, Mardin'den
gelmiş ti. Mardin Kadastro Mahkemesi'nde 1969 y ılında açılan
dava sonucunda, 687, 875 metrekarelik bir alanm mülkiyeti,
kazandırıcı zamanaşımı yoluyla kişiler arası
nda el değiştirmiş ti. Yerel Mahkeme, ta şmmazm, 1958 yılmda, yetkili birimlerce herhangi bir kamula ştırma veya satın alma olmaksızı
n
maymianmasma karşm, ba şvurucularm 20 yılı aşkı
n bir süre
kesintisiz olarak zilyedliklerini sürdürdüklerini kararla ştırmıştı.
Baş vurucularm istemleriyle, Mardin Asliye Hukuk
Mahkemesi'nin ta şmrnazda yaptırdığı inceleme sonucunda verilen bilirkiş i raporları
nda, de ğerinin 1.575.921.625
Türk Lirası (yaklaşık 356.370 Amerikan Doları) olduğu saptanrnıştı. Baş vurucular, 2 Eylül 1991'de fiili kamula ştırma
savıyla Jandarma Genel Komutanlığı
na karşı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açt
ıkları, daha sonra Milli Savunma
Bakanlığı'na yöneltilen tazminat davasmda, ta şı
nmazları
nın
kamulaştırılarak bu kurum adına tescilini istemiş ler, ancak
başarılı olamamışlardı.
Sözleşme ihlaliııin saptandığı bu davada başvurucular,
Mardin Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ald ı
kları 21 Haziran
2005 tarihli bilirkiş i raporuna dayanarak,
"35.....ncelikle Hükümet aç ısından zararı gidermenin en
uygun yolunun, ihtilaf konusu arazinin tamam ını geri vermek ve
bunun mayı ndan temizlenmesi için gerekli masraflar ı karşılamak
olduğunu vurgulamaktadı rlar. Mahkeme'nin aynen iade ye karar
vermemesi halinde ise tazminat ı kabul etmeye hazır olduklarını belirtmekte, bu durumda arazinin şu andaki değerine karşılık 736.691.
77 Euro, 1987 yılı ndan bu yana yoksun kald ıkları kullanma hakkına
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karşılı k 887.309 Euro olmak üzere toplam 1.624.000. 77 Euro'ya ek
olarak may ı ndan temizlenıe masraflarını talep etn ıektedirler.
37. Ayrı ca her bir ba ş vurucu 5, 000 Euro manevi tazminat talep etmektedir.
39. Mahkeme I. R. S. ve Diğerler I. Türkiye karar ında <1< parag. kararı, 41) (Md. Türkiye-Di ğerleri ve I. R. S tarihli 31. 05.
2005>tazminatifl, tespit edilen ihlalin temelinde yatan ı n mülkiyetten mahrumiyetin hukuken tan ınması değil de, herhangi bir tazminin yokluğu olduğu durumlarda tam ve eksiksiz değeri yans ıtmak
zorunda olmadığı na karar vermiş olduğunu an ımsatı r. Mahkeme
somut olayda Mardin Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 6 A ğustos
1991 ve 17 Temmuz 1992 tarihli celselerde ba şvuranları n elde etını ortaya koydu ğunu tesmeyi bekle yebilecekleri tazminat ı n miktar
pit etmektedir. Bununla birlikte, bu karar Yarg ı tay tarafindan 2942
sayılı Yasa'nı n 38. maddesi uyar ı nca tazminat davas ını n zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle bozulmu ş ve dava, Mahkeme'ye göre 1
Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ihlaline neden olan maddeyi
uygulaması amacıyla yerel mahkemeye gönderilmi ş tir. Bunun sonucunda, Mahkeme elindeki ögeleri ve yerle ş ik içtihadını göz önünde bulundurarak, hakkaniyete uygun olarak, ba şvuranlar lehine
müş tereken 250, 000 Euro maddi tazminata hükmetmi ştir.
40. Mahkeme manevi tazminatla ilgili olarak, davada manevi
zarara ili ş kin çözümlemesi gereken herhangi bir ihtilaf bulunmadığı kanaatindedir (bkz., IRS ve Di ğerleri (Md. 41) karar ı, parag.
28)." (Kadriye Y ıldız ve Diğ erleri/Türkiye 2006)

Aİ HM, bu olay nedeniyle de manevi tazminata gerek görmemiş tir. Maddi tazminat konusunu ise, ba şvurucularm ulusal
mahkeme önündeki istemlerine dayand ırmıştır,
Milli Savunma Bakanl ığı'nın gereksinimi nedeniyle kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan bir uygulama,
Şanlıurfa'dan gelmi ş tir. Bu olaym, di ğ er iki davaya göre oldukça özellik gösteren yanlar ı bulunmaktad ır. Başvurucular
kamulaştırma bedeli almak üzere açtıkları ilk davada başarı sağlamışlar ve bilir ki ş ilerce saptanan bedelin kendilerine
Boyar, Oya çevirisi, httpAihm.anadO1U.edU .tr441
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ödenmesine karar verilmiştir. Karar ayrıca, başvurucular
üzerindeki taş mmazm tapu kaydmın siinerek, idareye geçmesini öngörmüştür. Bu kararm ardmdan ba şvurucular, ilk
davada fazlaya ilişkin haklarmı saklı tuttuklarını belirterek,
ek kamulaştırma bedeli isteyen ikinci bir dava açmışlardır.
Ulusal ölçekteki yargılama süreci ve Aİ HM'nin bu olayı değ erlendiren gerekçeleri, karardan alman özetlerle a şağıda sunulmaktadır:
"Başvurucuların, Şanlıurfa, Karaköprü'de bulunan ve miras
yoluyla mülkiyetlerine geçen 740 parsel say ılı taşınmazları Milli Savunma Bakanlığı tarafindan işgal edilmiştir Başvurucular, 24 Eylül
1996'da kamula ştırma tazminatı almak amacıyla Şanlıurfa Asliye
Hukuk Mahkemesi'nde dava açm ışlar, parsellerine Milli Savunma
Bakanlığı tarafindan kamulaştırması z el atılmasını n de facto fiilen
kamulaştırma anlamına geldiğini ileri sürerek, 25.000.000.000 TL
[o dönemde yaklaşı k olarak 225.680 Euro] kamula ştırma bedeli istemişlerdir.

Milli Savunma Bakanl ığı Kamulaştırma Kanunu'nun 38. maddesine göre arsaya, 1977 yılı nda kamulaştırmasız el atılmasından
sonra yirmi yıl içinde dava açılmadığı için zamana şımının gerçekleştiğini ileri sürmü ş tür. Asliye Hukuk Mahkemesi, dava konusu
arsanın bedelini bilirkiş i raporu ile 49.669.647.300 TL [ü dönemde
yaklaşı k olarak 145.000 Euro] olarak belirlemi ştir. Asliye Hukuk
Mahkemesi'nin dinlediğ i tanıklar, 1988-89 yılı nda dava konusu
parselin yakınları nda bulunan mühimmat deposunun patlamas ının
ardından, arsan ı n dikenli tellerle çevrildiğini ve buraya girişin yasaklandığını belirtmişlerdir. Ayrı ca Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
istemini yan ı tlayan Malahja Belediyesi, dava konusu parselin 1977
yılı ndan bu yana, ordu tarafIndan at ış eğitim alanı olarak kullan ıldığını bildirmiş tir. Asliye Hukuk Mahkemesi 27 Ekim 1998 tarihli
kararla, fiili kamulaştı rmadan dolayı başvuruculara, 24 Eylül 1996
tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte 25.000.000.000 TL [ü dönemde yaklaşı k olarak 71.955 Euro] tazminat ödenmesine karar vermiştir. Asliye Hukuk Mahkemesi karar ında, dava konusu parselin
1977 yılı ndan bu yana ordu tarafIndan i şgal edildiğinin kan ı tlanmadığına ve işgalin 1991 yılı nda gerçekleşmesi nedeniyle yirmi yıl-
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lık zamana şımı süresinin dolmad ığına de ğinmiş tir. Asliye Hukuk
Mahkemesi ayrıca, ta şınmazı n Hazine ad ı na tapuya tescil edilmesine karar vermi ş tir. Karar, 3 Aral ı k 1998'deYargı tay 5. Dairesi'nce
onanarak kesinle şmiştir.
Baş vurucular, 16 Temmuz 1999 tarihinde ek tazminat almak
amacı yla ikinci bir dava açm ışlardı r. 1998/24 numaral ı dava çerçen bedevesinde haz ırlanan bilirki ş i raporunun söz konusu ta şınmazı
unu
ve bu
linin önceki taleplerinden fazla oldu ğunu ortaya koydu ğ
miktardan fazlas ını talep etme haklar ını saklı tuttuklarını belirterek
7. 296. 260. 000 TL fo dönemde yakla şı k olarak 16. 580 Euro] ek
tazminat talep etmi şlerdir. İlk aşamada, Asliye Hukuk Mahkemesi 5
Ekim 1999 gönlü bir kararla, 1998124 say ılı davada alı nan sonuçlara dayalı olarak ba şvurucuları n davasını n zaman a şı mına uğramar. Ancak
dığı görüş üyle tazminat istemini bütün olarak ele alm ıştı
Yargı tay 5. Dairesi 2942 say ılı Yasa'nı n 38. maddesine dayanarak,
ek tazminat davas ını n zamana şımına uğradığı gerekçesiyle 1999 y ılında bu kararı bozmu ştur.
Yargı tay, dava dosyas ı ndan ve Malatya Belediyesi'nin mahkemeye sunduğu belgeden söz konusu arsaya 1977 y ılında el konulduğu sonucuna varm ıştı r. Asliye Hukuk Mahkemesi 5 Haziran
2000 tarihli bir kararla, Yarg ıtay'ın 9 Aralı k 1999 ve 19 Nisan 2000
n istarihli kararları ndaki gerek çelere dayal ı olarak baş vurucuları
onatemlerini reddetmi ştir. Yarg ı tay 5. Dairesi temyiz edilen kararı
mış tı r. Karar 18 Ekim 2000'de kesinle şmiştir."

Mahkeme öncelikle ba şvurucularm ma ğ dur konumunda
nı tartışmıştır. Bu konuda Mahkeme,
bulunup bulunmad ıkları
baş vurucularm tapularının iptal edilmesi nedeniyle tazminat
almış olmalarının, Aİ HS'nin 34. maddesi uyarmca ma ğdur
sıfatlarmı ortadan kald ırmadığı görüşündedir... "Mahkeme,

n ihlal
başvurucuları n halen A İHS ile güvence altına al ı nan haklarını
edilmesi nedeniyle mağdur olduklarını iddia edebilecekleri kan ısında" olduğunu belirterek, uyu şmazlığın özünün incelenmesine

geçmiştir.
Mahkeme, ba şvurucularm A İHS'nin'nin 6. maddesi'nin
ihlal edildi ği savlarmı a şağıdaki gerekçelerle de ğerlendirnhişUr:
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"Mahkeme, A İHS'nin 6 1. maddesi ile güvence alt ına alınan ve
bir mahkenıe önünde adil yarg ılanma hakkını n sözle şmeci devletlerin
ortak değerinden biri olan hukukun üstünlü ğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini an ımsatmaktadı r. Hukukun üstılnlüğünün
temel unsurları ndan biri de hukuki ilişkilerin güvenliği ilkesidir.
Bu anlayış, mahkemeler tarafindan son çözüme kavu şturulan bir
uyu şmazlığın artı k dava konusu yap ılmamasın ı gerektirir. (Bkz.,
Brumarescu-Romanya karar ı, no: 28342195).

TAZMİ NATİAR

Bu baş vuruda Mahkeme ilk olarak, sunulan kan ı tları n değerlendirmesinin ve tarafları n dinlemesinin ard ından, Şanlıurfa
Asliye Hukuk Mahkemesi'nin dava konusu parselin 1991 y ılında
kullanıldığını saptayarak idarenin zamana şımı itirazını reddettiğini
anımsatmaktadı r. Böylece, söz konusu 38. maddede öngörülen süre
aşılmadığı ndan mahkeme, ba şvurucuları n malik sıfatlarını ve tazminat taleplerini kabul etmi ştir. Ayn ı şekilde, bilirkiş ilerin, bu süreç
boyunca idare tarafindan ta şınmaza el konulması nedeniyle ilgililerin
uğramış oldukları zararı saptama olanağı bulunuyordu. An ılan karar,
Yargı tay 5. Dairesi tarafindan onanmış ve kesin hükme bağlanmıştı r. Sonuçta, sözü edilen 38. madde uyar ınca zamana şımı süresinin
belirlenmesine ili şkin olarak ba şvurucuları n "hukuksal güvenceleri"
hiçbir kuş ku gerektirmeyecek aç ıklıkta olu şmuştur. Ayrı ca, Asliye
hukuk mahkemesi daha önce, 5 Ekim 1999 ve 21 Ocak 2000 günlü
kararlarda vardığı sonuçlara dayal ı olarak, ba şvurucuları n ek tazminat istemlerini yerinde bulmu ş tur. Mahkeme böylelikle, idarenin
2942 sayılı Kanun'un 38. maddesine göre öne sürdü ğü zamanaşımı
itirazını kabul etmemiş, başvurucuların davasını n zamana şımına
uğramadığına karar vermiştir.
Buna karşı n, Yargı tay 5. Dairesi el atman ın 1991 yılında değil
1977 yılı nda gerçekleştiğ ini ve 38. madde gere ğince tazminat davasının zamana şımına uğradığını benimseyerek bu kararları bozmuştur.
Asliye hukuk mahkemesi bozma kararına uyarak ba şvurucuların
istemlerini reddetmi ştir.
Mahkeme, bu yöndeki yerle ş ik içtihadı na göre ulusal mahkemelerin görevini üstlenmek gibi bir konumda bulunmamaktad ır. A İHS
ile güvence altına alı nan hak ve özgürlüklerin ihlaline yol açmad ığı
sürece, Mahkeme'nin, iç hukuktaki yarg ı lamadan kaynaklandığı öne
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sürülen olaylara ve hukuka ili şkin yanl ışlıklar yap ıldığı savlarını
incelenmeye yetkisinin olmad ığı görüş ündedir (Bkz., örneğ in Garcia
Ruiz-İspanya karar ı no:30544196). Ayn ı şekilde, hukuksal alanda, 6.
madde, kesin hükmün dokunulmazl ığını güvence altı na almamaktadır
(Ulusal serbest hem ş ire/er sendikası (0. N. S. I. L)-Fransa kararı,
no: 39971198).
Yargı tay 5. Dairesi, zamana şımı süresinin ba şlangıç tarihine
ilişkin süre çlerle ilgili saptamaları n uygunluğunun değerlendirilmesinde, hiçbir yeni gerekçe ortaya koymad ığı gibi, önceki yargı sürecinı yeniden incelemek/e yetinmi ş tir. Kesin hüküm
de saptanan kan ıtlar
ı söz konusu değildir.
ile sonuçlanan «geri al ınamaz» bir yarg ı karar
ını n ardından kesin
ı n yasal olarak iki yarg ı karar
Ancak ba şvurucular
ılan uyu şmazlığı n giderilmesi beklentisine kar şı n, Yargı tay
hükme var
5. Dairesi'nin daha önce benimsenen kararlara tümüyle ters yöndeki
bu yeni de ğerlendirmesi, hukuksal güvenilirlik aç ısı ndan sorunlar
ı, no: 52854199).
oluşturmaktadı r. (Bkz., Riabykh-Rusya karar
Sonuç olarak, daha önce çözümlenmi ş bir davayı yeniden değerlendiren ve hiçbir geçerli gerekçe olmaks ızı n karar veren Türk
mahkemeleri, hukuksal güvenilirlik ili ş kisinin ihlaline yol açm ıştır.
ı n adil
Bu nedenle, A İHS'nin 6 1. maddesi uyar ınca ba şvurucular
ı ihlal edilmiştir."
yargılanma haklar

Başvurucular aynı olaylara dayah olarak Ek 1 Numaral ı
Protokol'ün 1. maddesinin de ihlal edildi ğini ileri sürmüşlerdi. Mahkeme, 6. maddeye ili şkin ihlal bulgulaması nedeniyle,
ayrıca bu maddenin ihlal edilip edilmedi ğinin incelenmesini
gerekli görmemiş tir. (Gök Ve Di ğerleri/Türkiye, 2006)
Mahkeme, Ba şvurucularm Aİ HS'nin 41. maddesi kapsamındaki istemlerini de, a şağı daki ölçüler içinde de ğerlendirmiştir:
"A. Tazminat, masraf ve harcamalar
Naciye Gök, Dilber Gök ve Ye şil'ineş i Ayno Gök 43.000.000.000
TL. maddi ve ayn ı miktarda manevi tazminat talep etmektedir. Ba ş,5 w.w.w.edb.adalet.gov.tr .
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vuranlar AİHM önünde yapmış oldukları yargı giderleri için 3.487
Euro istemektedir.
Ersöz'ün eş i Dursun Gök 137.912.373.000 TL [yakla şık 86.195
Euro] maddi zarara u ğradığını ileri sürerek ayn ı miktarda manevi tazminat talep etmektedir. Masraf ve harcamalar konusunu A İHM'nin
takdirine bırakmıştır.
Hükümet, ba şvurucuların taleplerine karşı çıkmıştır. Mahkeme,
dava dosyası nda yer alan delillerin bütünü ışığı nda ve hakkaniyete
uygun olarak maruz kalı nan tüm zarar için ilk üç ba şvuranın her
birine 1.700 Euro, Ersöz'ün e ş i Dursun Gök'e 10.000 Euro ödenmesini kararla ştırmıştır.
Mahkeme, yargı giderleri ile ilgili olarak, ba şvuranlara birlikte
1.500 Euro ödenmesine karar vermi ştir."

Görüldüğü gibi Mahkeme, Türk hukük uygulamas ı açısı
nda çok önemli yenilikler getiren bir karar vermi ş tir. Mahkeme,
daha önceki bir çok olayda, özellikle ikinci derece mahkemelerin yeni kanıtlar toplamaksızm dosya üzerinden ilk kararla
bağdaşmayan sonuçlar ç ıkarmasın
ı benimsememektedir. Ancak bu yaklaşım, görevi gereği yeniden yargılama yapan istinaf
yargılamaları için geçerlidir. Yargı tay ise, yine Mahkeme'nin
sıklıkla vurguladığı gibi, yeniden yargılama yapmamakta ve
daha önceki aş amalarda dosyada toplanmış bulunan kanıtlara göre kararmı vermektedir. Bu iki farkl ı işlevin birbiri ile
karıştırılmaması gerekir. Ancak her ko şulda, Yargıtay'dan da
geçerek zamanaşmıı yönünden kesinleşmiş olan nesnel bulguların, aynı konudaki ikinci bir davada öncekiyle ba ğdaşmayan
saptamalara dayand ırılması ve farklı sonuçlara ula şılması,
yargı
nın güvenhirliği açısı
ndan kuşkuyla kar şılanması gereken
bir durumdur. Aslında bu tür kararların ilgili ülkelerce bütün
dosyalar üzerinden tartışma konusu yapılması, yanlışlarm
saptanması gerekmektedir.
Mahkeme'nin, ba şvurucularm zarariarm ın büyük ölçüde
ilk davada karşılandığı görüşüyle bu konudaki çok abartılı
istemlerine karşı
n, oldukça dengeli de ğerlendirmeler yaptığı
gözlenmektedir. Yeni ilkelerin saptand ığı olaylarda, Mahkeme,
genellikle böyle bir tutum izlemektedir.
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İ zmir'in Seferihisar ilçesindeki evlerinin k ıyı şeridinde kaldığı gerekçesiyle Hazine'nin açtığı dava sonucunda tazminat
ödenmeksizin tapular ı iptal edilen başvurucularm dilekçeleri
üzerine A İ HM, malvarliğı haklarının çi ğnendiğine karar vermiş ti. Mahkeme'nin bu dava konusundaki parasal de ğerlendirmelerini gerekçeleriyle birlikte a şağı da sunmaktayı z:
"Her bir ba ş vurucu, parsel de ğ eri için 53.954. Avro'ya
denk gelen 100.000, 00. YTL ve evleri nedeniyle maddi tazminat olarak 50.000, 00. YTL (6.958. Avro) talep etmi şlerdir.
Başvurucular ayr ıca, 17.500, 00. -YTL (9.448. Avro) manevi
tazminat talep etmiştir.
Hükümet bu istemlere itiraz etmi ş , kanıtlanmadildaflfll ve
aşırı olduklarını tartışnııştır. Ayr ıca, bu tip arsanın bir piyasa
nı ve arsalara tek yanl ı olarak biçilen de ğerin
değ eri olmadığı
bağlayıcı bir etkisi olmad ığını ileri sürmü ştür.
Mahkeme, bulgulanan ihlal temelinde, tazminat yokluğundan daha ziyade, ta ş nımazm ahnmasmda yasa dışılığm
yapısının önemli oldu ğunu; tazminatm ta ş mmazm tam denı yinelemektedir (1.
ğerirıi yans ıtmasmin zorunlu olmad ığı
R. S ve Diğerler I. Türkiye [adil tatmin], no. 263387/95, 23-24.
paragraflar, 31 May ıs 2005). Bundan dolayı Mahkeme, ba şvurucularm tazminat elde etmeye yönelik yasal beklentilerinin
karşilandığı belirli bir bedelin Devlet tarafmdan tahsis edildiğini varsaymaktadır (Scordino-İtalya (no. 1) [GC], no. 36813/97,
254-259. paragraflar, A İ HM 2006 -..., Stornaiuolo-İ talya, no.
ustos 2006 ve yukar ı da sözedilen Doğrusöz ve
52980/99, 8 A ğ
Aslan, 36. paragraf..
Mahkeme, 20 May ıs 2003 tarihli bilirki ş i raporunda parine
sellerin de ğ erinin 10.300.000, 00. TL olarak takdir edildi ğ
dikkati çekmektedir. Mahkeme, bugünkü güncellemeyle bu
bedelin yakla şık 16.500, 00. -YTL'ye ya da 9.000 Avro'ya
karşılık geldiğini dikkate almaktadrn Bu nedenle Mahkeme,
maddi tazminat aç ısından her bir ba şvurucu için 9.000. Avro'ya
hükmeder.
Başvurucularm manevi tazminat istemlerine gelince, Mahkeme görülen davalardaki ko şullar altmda, ihlal bulgulamas ı447
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yeterli bir adil tatmin oldu ğuna karar vermiş tir (sözüedilen

Doğrusöz ve Aslan kararı
nın 38. paragrafı).

Harcamalar ve Giderler

Başvurucular ayrıca, ulusal mahkemeler önünde yaptıkları harcamalar ve yarg ılama giderleri için 7.500, 00 YTL
(4. 032. Avro) ve Mahkeme önündeki harcamalar ve giderler
için 25.000, 00 YTL (13.444. Avro) istemi şlerdir. Bu ba ğlamda,
temsilcileriyle aralar ında yapılan anlaş maya gönderme yapmışlardır.
Hükümet bu istemlere itiraz etmi ş , kamtlanmadıklarını
ve aşırı olduklarını tartışmıştır.
Mahkeme, mülkiyet hakk ının özünü gözeterek hak ve
nesafet ilkesi temelinde, harcamalar ı ve giderleri için ba şvuruculara 2.500 Avro ödenmesini kararla ştırmıştır. (Timur ve
Timur/Türkiye, 2007) 6
Mahkeme, maddi tazminatlara, ulusal mahkemeye sunulan 2003 yılındaki bilirkiş i raporunda yer alan de ğerlerin güncellenmesi yoluyla ulaşmıştır. Bu davada da manevi giderime
gerek görmemiştir. Yargılama giderleri ve avukatlik ücreti
konusunda ise, ba şvurucunun çok ayr ı
ı bir istem surımasma
ntıl
karşı
n Mahkeme, benzer davalarda saptad ığı ölçütlere uygun
düşen bir karar vermi ştir.
Başvurucuları
n Alanya sahilindeki ta şınmazları, 1956
yılı
nda gerçekleş en kadastro tespit i ş lemleri sonucunda miras
bırakanları adı
na tapulanmıştı . Yakmmacılar, imar planı içindeki arsalarma Turizm Bakanlığı'ndan aldıkları yatırım belgesine
dayanarak 1986 y ılında otel yapımına başlamışlardı . Maliye
hazinesi ise, arsanın kıyı şeridi içinde bulunmas ı nedeniyle
devletin hüküm ve tasarrufu altı
ndaki yerlerden oldu ğunu
ve özel mülkiyete konu yap ılamayacağını ileri sürerek tapu
iptali devası açmıştı. Yargı lama, Hukuk Genel Kurulu'nun
kararı ile Hazine'nin istemleri do ğrultusunda sonuçlanm ış ve
Tortop. Nilgün çevirisi.
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n kadasbaş vurucular ın tapusu iptal edilmi şti. Ba şvurucular ı
tro tespitlerinin yanl ış yapılması ve Türk Medeni Kanunu'na
göre tapu sidiliriin tutulmasmm devletin sorumlulu ğu altında
ı
olması nedeniyle Hazine'ye kar şı açtıkları tazminat davas
gerekçesiyle
redda, kazanilm ış bir haklarının bulunmadığı
m 2005
dedilmiş ti. Mahkeme, bu olay ı değerlendirdi ği 11 Kası
n ihlal
haklarını
günlü karar ında, ba şvurucularıfl malvarlığı
edildiğini saptamakla birlikte, dosyan ın tazminat konusunda
karar vermeye hazır olmadığım belirtmişti.
nda,
Mahkeme, 2007 y ılının ilk günlerinde aç ıkladığı kararı
yla birlikte,
beş kişiden olu şan başvuruculara, in şaatın y ıkılması
nda
toplam
550.000
tapusu iptal edilen ta şınmazlari kar şılığı
EUR ödenmesini kararla ştırdı . Yargılama giderleri ve avukatl ık
ücreti için 5.000 EUR'u yeterli bulan Makeme, ayr ıca manevi
tazminata gerek görmedi. (N. A. ve Di ğ erleri/Türkiye, 2007)
Yukarıda da değindiğiniiz gibi, Türkiye'de yetkili kamu
birimleri ki ş isel malvarlığı konusu olamayacak ta şınmazlara
ıa tapu kayd ı oluşturmamal ı, bu tür yerler için yap ı
kişiler adn
şlemler
ve iş letme ruhsatlar ı düzenlememelidir. E ğer yanlış i
haklar
edinı
sonucunda iyi niyetli gerçek ve tüzel ki şiler baz
şisel
miş lerse, bunlar, kar şılıkları ödenmeden, yerine göre ki
zararlar kar şılanmadan, geri ahnmamal ıdir.
Romanya'da, hiçbir kar şılık ödenmeksizin 1949 y ılında
devletçe ellerinden alınan taşınmazlarmı ancak 1999 y ılında
geri alabilen ba şvurucularifl, devletin elde ettikleri kira gelirini
ndaki kullanamatemel alarak, yakla şık 30.000.000 Euro civar ı
maktan ileri gelen zararlar ının kendilerine ödenmesi amac ıyla
açtıkları davayı siirdürebilmeleri için. 320.000 Euro tutarmdaki
ı
yargı harçiarım ödemeleri istenmi şti. Ba ş vurucularm yarg
harçlarını ödeyememeleri nedeniyle davalarmı sürdürememeleri, AİHM'nce yarg ı yerine eri ş im hakkının önlenmesi olarak
nitelenmiş ti.
Mahkeme bu olay nedeniyle ba şvuruculara 40. 000 Euro
maddi tazminat ödenmesini yeterli bulmu ş tur. (Weissman/
Romanya, 2006)
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b. Kamulaştırma Bedellerinin, Devlet Borçlar ının
Geciktirilmesi Nedeniyle Giderim Yükümlülüğü
Kamulaştırma bedel art ırım davalarmda ba şvurucunun
nesnel yitiklerinin saptanmas ı ve ödenecek maddi tazminatlarm belirlenmesi konular ı
nda, baş ka türdeki davalara oranla,
oldukça güvenilir bulgular elde edilebilmektedir. Kamula ştırılan ta şmmazın boyutları, iş lem öncesi saptanan de ğeri, yargı
kararı ile belirlenen ek de ğerler, bunlar ı
n ödenme zamanı,
toplam ödemenin miktar ı ve hesaplanma biçimi, i ş lem ve dava
dosyaları içindeki belgelerle kanı tlanabilmektedir. Bir uyu şmazhğın sonlanmcaya kadar geçen sürede uygulanan yasal
faizler, devlet borçlanma faizleri, enflasyon oranlar ı ile yabancı
para birimlerinde ulusal paraya göre göre gerçekle ş en artışlar
da bilinmektedir. Bu belgelerden yola çıkarak AİHM'rLin yapacağı iş, kendi ölçütlerjne göre yeni bir kamula ştı
rma bedelinin
belirlenmesi de ğildir. Mahkeme'den beklenen, ulusal yarg ı
yerlerinin saptad ığı değ erlerin hak sahibine geç ödenmesi
nedeniyle olu ş an zararmın giderilmesini sa ğlamaktı
r.
Türkiye'den gönderilen kamula ştırma artırım bedellerinin geciktirilerek ödenmesi nedeniyle ta şınmaz sahiplerinin
yitiklerinin değerlendirilmesjndekj ilk örnek, Akku ş davası
idi. Mahkeme'nin bu davadaki yakla şımını gerekçeli biçimde
ortaya koymas ı bakımından, karardan aktar ılan üç paragrafı
aşağı da sunmaktayız:
"35. Mahkeme, Dura ğan Hukuk mahkemesi tarafindan verilen
kararı n Yargı tay tarafindan 17 Eylül 1990 tarihinde onand ığını
kaydeder. Hukuk mahkemesi Bayan Akku ş 'a 271.039 TL ek tazminat ı n
4 Eylül 1987 tarihinden itibaren y ıllık yüzde 30 basit faizle birlikte
ödenmesine ve yarg ı lama giderleri için de 61.123 TL ödenmesine
hükmetmiş tir. Yarg ı tay'ı n karar verdiği tarihte veya örneğ
in üç ay
gibi makul bir süre içinde ba ş vurucunün 576.097 TL almas ı gerekirdi. Ancak ödeme on yedi ay sonra Ş ubat 1992 'de yap ıldığı için,
Mahkeme'nin hesab ı na göre kendisi asl ı nda 772.276 TL alm ıştır.
Yukarı da 30 ve 31. Paragraflar vardığı sonuçlar
ı dikkate alan
Mahkeme, ba ş vurucunun u ğradığı zararın, Ş ubat 1992 'de kendisine fiilen ödenen miktar ile, alacakl ı olduğ u 576.097 TL'nin en az
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on dört aylı k süre içinde paran ın değer kaybı dikkate al ınıp yükseltilerek ödenmesi halinde alacak oldu ğu miktar aras ı ndaki fark olduğunu kabul eder. Bu miktar bölgedeki y ıllı k yüzde 70 enflasyon
oran ı na göre ödemenin yap ıldığı tarihte baş vurucuya ödenmesi gereken miktar 1.046.192 TL'dir. Sonuç olarak ba ş vurucunun toplam
ği
kaybı 273.916 TL, yani Bayan Akku ş 'un Dolar üzerinden istedi
ve Hükümet'in de itiraz etmediği, yakla şı k 48 Amerikan Dolar ıdır.
36. su şartlarda Mahkeme ba ş vurucuya, ödeme tarihindeki kur
üzerinden Türk paras ı na çevrilecek olan 48 Amerikan Dolar ı ödemesinin uygun olacağını kabul eder.
39. Mahkeme ba ş vurucunun manevi bir zarara u ğradığını kubul ederek, bu zarar için hakkaniyet ölçüsüne göre 1.000 Dolar takdir etmektedir. 11287 (Akkuş /Türkiye, 1997)

nda bu karar da, ta şı nmaz sahiplerinin yitiklerini tam
Aslı
olarak kar şılamamaktad ı r. Mahkemeye göre ek kamula ştırma
bedelinin ödenmesi için uygun görülen zaman, yerel mahkeme kararının kesinleş mesini izleyen üç ayin sonu olmaktad ır.
nnda, ta şı
Oysa bu paranın, ilk kamula ştırma i şleminin ba şı
maz sahibine ödenmesi gerekiyordu. Bedelin eksik tutulmas ı
nedeniyle ba şvurucu bir dava aç ıp, oldukça zaman alan bir
sürecin sonuna geldi ğinde, bu kez de Yarg ıtay'm karar ım
beklemek zorunda kalmaktad ır. AİHM'de karar ın kesinleşmesini izleyen üç ayl ık bir ödeme süresini yeterli görmektedir. Yüksek enflasyon olmayan dönen ılerde böyle bir i şleyiş
ın ç ıktığı y ıllar,
anlayışla kar şılanabilir. Ancak Akku ş kararın
Türkiye'de çok yüksek enflasyonun ya şandığı bir dönemdi.,
Yukarıda de ğinilen ölçüler üzerinden belirlenen tazminatlar,
hiçbir ko şulda ba şvurucular ın zararlarını karşilamıyordu.
Enflasyon konusundaki daha gerçekçi ölçütler ise, Aka
nda saptanm ıştır. Mahkeme, ödemenin ulusal hukudavası
kun öngördüğü ko şullarda yap ılamamış olması nedeniyle,
baş vurucunun gecikmeden kaynaklanan maddi zararm ın,
hesaplama biçimini, karardan aktar ılan a şağı daki paragraflarda
aç ıklamaktad ır:
Doğni, Osman, çevirisi, httpAihm.anadO1U.edU .t1
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'55. Komisyona göre, ba ş vurucunun maddi zararını değerlendire bilmek için, yüzde 30 gecikme faiz oran ı ile, Ekim 1 988-Aral ık
1992 tarihleri aras ında yıllı k ortalama yüzde 67 olan enflasyon oranı arasındaki farkı göz önünde tutnıak gerekir. Komisyon şu sonuca
varmıştı r; 8712837 ve 8712828 say ılı dava dosyaları nda ek tazminat
olarak ödenen 7.097.276 ve 10.116.692 TL (bkz., yukar ıda parag.
16), söz konusu dönemde enflasyon dikkate al ınnıış olsaydı başvurucunun alması gereken 28.051.771 ve 59.077.779 TL'nin sadece
yüzde 25. 3 ve yüzde 17. 12'sine kar şı lı k gelnıektedir (bkz., yukarıda
parag. 40 ve Komisyon raporu parag. 32-33 ve 54).

56. Mahkeme, mevcut davada göz önünde tutulmas ı gereken
süre ve uyu şmazlığı n kapsamı konusunda daha önce yapt ığı tespitlere atıfta bulunur (bkz., yukarı da parag. 42) . Mahkeme yukarıda 48 ve 50. paragraflarda vard ığı sonuçları göz önünde tutarak,
Komisyon'un çözümlemesine kat ı lmakta ve Komisyon gibi, ba şvurucu Aka'nın uğradığı zararını n, 30 Ocak 1992 ve 7 Ocak 1993
tarihlerinde fiilen ödenen miktarlar ile arazilerin kamula ştırıldığı 4
Eylül 1987 (bkz., yukar ıda parag. 40 ve ayr ın tılardaki farkl ılıklarla
birlikte yukar ıda geçen Akku ş kararı, parag. 35) veya en çok Durağan Asliye Hukuk Mahkemesine davalar ın açıldığı ve başvurucunun da dayandığı tarih olan 2 Ekim 1987 tarihinden (bkz., yukar ıda parag. 38) itibaren paradaki de ğer kaybı dikkate alınmış olsaydı
kendisine ödenecek ek tazn ı inat miktarı arasındaki farka e şit olduğu
sonucuna varmaktadır.
57. Mahkeme kendisinde mevcut ilgili ekonomik verilerin
(bkz., yukar
ıda parag. 24-25) ışığı nda yaptığı hesaplamaya göre,
Komisyon tarafindan toplam maddi zarar miktar ı olarak hesaplanan
69.915.582 TL'yi (bkz., yukar ı da parag. 40 ve 55) kabul edebileceği sonucuna varmaktad ı r. Ek tazminatı n ödendiği tarihlerde Türkiye Merkez Bankasını n uyguladığı ortalama kur oranlar ı na (bkz.,
yukarı da parag. 24) dayanarak, ba şvurucunun talep ettiğ i miktar
9.557 ABD dolar ına karşılı k gelmektedir (bkz., yukar
ıda parag. 53).
Yukarı da kaydedilen istisnai ko şulları (bkz., parag. 48) dikkate alan
Mahkeme, bu miktarı n maddi tazminat olarak ödenmesine hükmeder."

Böylece Mahkeme, ta şınmazm kamulaştırıldığı tarihten
baş layarak, ödemenin yap ıldığı güne kadar gerçekle ş en para
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değerindeki yitiklerin, kararla ştırılacak taznıinatlarda gözetilmesi gerekti ğini benimsemiş oluyordu. Ancak her kararda
bu ölçütlerin tam olarak uyguland ığı da söylenemez. Nitekim
bu baş vuruda da Mahkeme, ba ş vurucunun, kendisinin ve ailesinin tek geçim kaynakları olan arsalarının kamulaştırılması
sonrasmda yeterli tazminatı almadıklarmdan katland ıkları
yoksulluk ve güvencesizlik gibi nedenlerle 20.000 ABD Dolar ı
manevi taznıinat istemelerine kar şm;
"60. Mahkeme, Aka aile üyelerinin Sözle şme'nin ihlalini oluşturan olaylar nedeniyle kesin olarak manevi zarara u ğradıklarını
düşünmektedir. Mahkeme, Sözle ş me'nin 50, maddesine göre hakkaniyete uygun değerlendirme yaparak, 1.000 ABD Dolar ı nuınevi tazminat ödenmesini" yeterli görmü5tür.288 (Aka/Türkiye,

1992)
Kemalettin Balc ı, Mahut Dal, Mahmut Ali Dal, Sabahat
Çalış kan, Türkan Kurtarmaz, Cemal Balc ı, Vildan Elmas, Sefer Dal ve Zeynep Ça ğlayan adlarmdaki dokuz yak ınmacı, taşmmazlarının kamulaştırılması nedeniyle 1996 y ılında kamulaştırma bedellerinin art ırılması amacıyla üç dava açmışlard ı.
Davalar 1998 yilmda sonuçlanm ış , üç dava için kararlaştırılan
toplam 168.469 YTL ek kamula ştırma bedeli davacilara 2000
ve 2001 yılları ortalarmda ödenmi şti. A İHM, genel olarak gecikme ve dava i şlemlerinin uzunlu ğunun bir sonucu olarak,
başvurucularm, kamu yarar ının gerekleri ile ki şinin mal ve
mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakk ı
arasmda korunmas ı gereken adil dengenin sars ıldığma ve bu
nedenle 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildi ğine karar vermişti.
Başvurucuların 6. 417. 928 Amerikan Dolar ı (yaklaşık
5.269.667 Euro) maddi tazminat istemelerine kar şm Mahkeme,
Aka kararmdaki hesaplama yöntemini kullanarak ve ilgili ekonomik verileri gözönünde tutarak, ba şvuruculara, ortakla şa,
523.573 Euro maddi tazminat ödenmesine karar vermi ştir.
(Balcı/Türkiye, 2006)
288

Doğru, Osman, çevirisi, http-Aihm.anadolu.edu.trw.w.w.edb.adalet.gov.tr.
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Mahkeme'rıin bu tutumu, ulusal ölçekteki tazminat ın saptnmasında, yerel mahkemenin de ğerlendirmelerini tartışmaya
kendisini yetkili görmemesinden ileri geln- ıiştir. Ba şvurucularm
istemi olmad ığı için Mahkeme, manevi giderim konusunda bir
karar vermemiştir.

TAZMNATL4R

Yukarı da özetlenen kararda da görüldü ğü gibi,enflasyonun aşağı çekildiği ve yargı kararları ile belirlenen devlet
borçlarmdaki göreceli de ğer yitiklerinin yasal faizlerle kar şılandığı koş ullarda, Mahkeme, kararm kesinle ş mesinj izleyen
bir yıl içinde ve dört taksitte gerçekle ş en ödeme nedeniyle
Sözleşme'ye ayk ırılık saptamamış tır. Mahkeme, yak ın tarihli
bir olayda yasal faizler ile ayn ı dönem içersinde gerçekle şen
enflasyonu oran ını karşılaştırmış ve oluş an çok küçük farklar
nedeniyle ba ş vuruyu kabul edilmez bulmu ştur.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlü ğ
ü'nün uyguladığı kamulaştı rma nedeniyle Dicle Asliye Hukuk Mahkemesi'nde aç ılan
bedel artırımı davası sonucunda yerel Mahkeme 8 Haziran
2000 günlü karar ı ile, tdare'yi 10 Ocak 1999'dan geçerli olmak
üzere yasal faiziyle birlikte 2.680.218.250 TL (4.592 Avro) tutarı
nda ek kamula ştırma tazminatı ödemekle yükümlü k ılmıştır.
Yargıtay'm 27 Şubat 2001'de yerel mahkeme karar ını onaması
üzerine, 6 Kas ım 2001'de İdare, ba ş vuruculara 7.223.580.000 TL
(5.353 Avro) tutar ı
nda ödeme yaparak dosyay ı kapatmıştır.
Mahkeme, Türkiye'de Devlet istatistik Enstitüsü taraf ı
ndan belirlenen toptan e ş ya fiyat endeksi de ğerlerine uyararak,

"ödemenin yap ıldığı tarihte ek tazminat tutarının, ba şvurucuları n
eline geçen tutardan az bir farkla 7.358.273.440 TL (5.453 Avro)'ye
yükselmesi gerektiğ i anlaşılmıştı r. Sonuçta, ba şvuruculara yap ılan
ödeme, ellerine geçmesi gereken tutar ı n %98, 1 7'sini karşılamaktadır.
Mahkeme, daha önce de, ortaya ç ıkan küçük bir fark ı n hesaplama
yönteminden kaynaklanan bir takdir pay ı olarak yorumlanabileceğinj
(bkz., mutatis mutandis, Arabac ı, adı geçen karar) belirtmi ştir. Görülen davada, yap ı lan ödemenin tam tazminaUan az bir farkla dü şük
olması, genel yararı n korunması ile ba şvurucuları n hakları arasındaki
dengeyi bozmamaktadı r." Sonuçta, iç hukuktaki son karar ile ek

kamulaştırma bedelinin ödenmesi arasmda geçen süre, söz
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konusu tazminatm enflasyonun etkisiyle de ğerini yitirmesine
neden olacak bir gecikme olarak benimsenemez. Yukar ıda
açıklanan nedenlerle ba şvuru 1 Numaralı Ek Protokol'ün 1.
maddesi ba ğlamında kabul edilmez bulunmu ş tur. (Hindo
Tarcan ve Di ğerleri./Türkiye, 2006)
Yalnız ulusal mahkemelerce kararla ştırılan ek kamulaş tırma bedellerinin ödenmesi de ğil, çeş itli yasal ve ekonomik
iş levleri nedeniyle ortaya ç ıkan tüm devlet borçlar ının ödenmesindeki gecikmeler de, benzer süreçlerden geçmektedir.
Keçiören Belediyesi'nin konut yapmak amac ıyla başvurucudan aldığı parayı, projenin iptal edilmesi nedeniyle geri
vermemesi nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde
açılan davada, 13 Mart 2001 günlü kararla İ dare tarafmdan
baş vurucuya tazminat olarak, 27 Temmuz 2000'den itibaren
geçerli olmak üzere, faizi ile birlikte 3.347.110.000 T. L. ödenmesi kararlaştırılmıştı. Da yalı Belediye'nin borcunu ödememesi üzerine yapılan baş vuru sonucunda A İ HM, 1 Numaralı
Protokol'ün 1. maddesinin çi ğnediğini karar vermişti.
Mahkeme'nin, ba ş vurucuya ödenecek tazminat ı belirlerken Aİ HS'nin 41. maddesinde yer alan ölçütlere dayandırdığı gerekçelerine de k ısaca değininekte yarar bulunuyor.
Mahkeme' ye göre, "Başvurucu, 5. 092 Euro değerinde maddi zarara
uğradığını ileri sürmektedir. Ayrıca, 2. 958 Euro de ğerinde manevi
tazminat talep etmektedir. Hükümet bu savlara karşı çıkmaktadır.
AİHM, Akku ş kararı nda ben imsenen hesaplama yöntemini göz
önünde bulundurarak, ilgili ekonomik veriler ışığında, ba şvurucuya
maddi tazminat olarak 2. 105- (iki bin yüz be ş) Euro ödenmesine
karar vermiş tir. Manevi tazminat konusunda ise Mahkeme, eldeki
dava ko şulları nda, bir ihlalin varl ığı nı n saptanmasını n manevi
tazminat için ba şlı başı na yeterli olduğunu kararla ştırmıştır."29°

(Uludağ! Türkiye, 2005)
Devlete sattıkları deniz ürünlerinin bedelini alamad ıkları
ığı ve 1999 yılında sonuçlanan daiçin ulusal yargı yerinde açt
van
ın kararmda Bakanh ğm sözleşmeye uymad ığı saptanmış ve
290

w.w.w.edb.adalet.gov.tr.
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Bakanlığı
n başvurucu şirkete 113.860 EUR tutarı
nda tazminat
ödemesi öngörülmüştü. A İHM, kararın üzerinden beş yıl sekiz
ay geçmesine karş m alacakları ödenmediği için ekonomik krize
giren ba şvurucu şirketin malvarl ığı ve adil yargılanma haklarınm çi ğnendiğini kararlaştırmıştı. A İHM, bu olay nedeniyle
baş vurucuya 200.000 Euro maddi tazminat ödenmesine karar
verdi. (Anat-G" Ltd Ve Mebagh ıshvili/Gürcistan 2005)

Mahkeme böylece, ba ş vurucuya, ulusal yarg ı yerlerinin
kararına karşı n kendisine ödenmeyen alacaklar ına, ko şut
düş en bir giderim ödenmesini karara ba ğlamıştı r. Böylece
başvurucu aç ısı ndan tüm nesnel yitiklerinin kar şılanması
amaçlanmıştır.
Yunanistan'da yol yap ım çalışmaları nedeniyle ta şmmazm kamulaştırı lmayan kısmında değ er artışı olduğuna dair
yasal karineniı-ı çürütülemez olmaktan ç ıkarılmasıyla birlikte
hala geçerliğini sürdürmesi, ba şvurucunun de ğer azalmasını
kanıtlamak için bir çok yöntemsel i şleme zorlanmas ı, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ihlali oldu ğu kararlaştırılmıştı.
Aİ HM bu olayda, ba ş vurucuya maddi ve manevi zararlar için
20,000 Euro, ücretler ve masraflar için 20,000 Euro ödenmesine
,karar verdi.291 ( Azas/ Yunanistan, 2002)
Alarko grubuna bağlı Yiltaş Yıldız Turistik Tesisleri A.
Ş'nin 1987 y ılında özel bir ki ş iden yaklaşı k 7. 606. 367 ABD
doları bedelle sat-in aldığı 4 milyon metrekarlik a ğaçlık alan
üzerinde yap ılaş mak için yapı ruhsatı alması
ndan birkaç ay
sonra, bu yer için 1977 y ılı
nda alınmış olan bir kamulaştırma
kararı başvurcuya tebliğ edilmiştir. İ stanbul'da Orman Fakültesi yakmlarmda villa in ş a etmek için satı
n aldığı arazinin devlet
tarafmdan kamula ştırılması nedeniyle ba şvurucunun kamulaştırma kararının iptali amacıyla İ dare Mahkemesi'nde açtığı
dava reddedilmiştir. Ba ş vurucunun kamula ştırma bedelinin
artırımı için açtığı davada, bilirki şi raporuna göre ta şınmaza
yaklaşık 3.861.793 dolar de ğer biçilmiş tir. Hukuk Mahkemesi
sonuçta, ta ş mmazm üzerindeki binalar ı, a ğaçlardan elde edi291
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len gelirleri hesaplayarak, 67.834 dolar de ğer takdir etmiştir.
Mahkeme'ye göre, "ulusal yarg ı yerlerinin, ta şınmazın değerini
inşaat ruhsatını gözetmeksizin hesaplam ış olmaları , 1 Numaral ı
Protokol'ün 1. maddesine aykırı bulunmu ştur." 24 Nisan 2003 günü

verilen bu karar s ırasında Mahkeme, 41. madde ba ğlamında
tazminat saptamak için dosyanm yetersiz bulundu ğunu belirtmi5tir.292
24 Nisan 2006' da giderim konusunu de ğerlendiren Mahkeme, Türkiye'nin "hakkrı niyete uygun giderim" karşılığı olarak
baş vurucuya 6.100.000 euro tazminat ödemesine karar vermi ştir. (Yiltaş Y ıldız Turistik Tesisleri A Ş/Türkiye, 2006)
Devletin çok yüksek tazminat ödemesine neden olan
bu olaym, atılan ilk adımdan ba şlayarak art alanı ile birlikte
sorgulanması, yönetsel i ş lemler sürecinin ve ilgili dava dosyaları da incelenerek yarg ı organınm i şleyiş inin kapsamlı
değ erlendirmelerden geçirilmesi gerekmektedir. Kamu adma
yapılan tüm ödemeler, Sözle ş me hukukunun bir gere ği de olsa,
AİHS' nin öngördü ğü karşılıklı denetim güvenceleri nedeniyle
üye ülkelerdeki dava dosyalar ı, kiş isel ilgi kuruimasma gerek
n, tüm yurtta ş larm inceleme ve bilgi edirime olaolmaksızı
naklarma açık bulundurmaktad ır. Ödemeyi yapanlar sonuçta
na göre, kimlere, hangi nedenlerle, ne kadar
yurttaşlar oldukları
ini,
bu
süreç içindeki yanh şları ve bu yanhşlardan
para ödendiğ
nıtlarıyla
nı ayrı
hangi kurum ve ki ş ilerin sorumlu olduklar ı
birlikte ö ğrenmeleri, onlar ın en doğ al haklarıdır.
c. Uygun Sürede Yarg ılanma Hakk ına Ayk ırılık
Nedeniyle Kararla ştırı lan Giderimler
Ulusal yargı yerlerindeki davalar ın olağ an süreleri a şması, hiç ku ş ku yok ki, uyu şmazlığm yanları açısından, asıl davanm kapsanunı da aş an yeni yeni sorunlar yaratabilmektedir. Aİ HM, uygun sürede yarg ılanma hakkin ın çiğnendiğini
saptadığı kararlarmda, giderim konusunu de ğ erlendirirken,
genellikle her davanm içeri ğine göre, baş vurucularm yitikleri292
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TAZMİ NATLAR ni göz önünde bulundurmaktad ır. Tartışmanın özü açısı
ndan
sonuçta nesnel bir zararı olmayan başvuruculara, Mahkeme,
anlamsız uğraşlar içinde yorulmalar ı nedeniyle, yalnız manevi tazminat belirlemekle yetinebilmektedir. Davalarm uzaması, başvurucuİarm açıkça görülen maddi zararlar ına neden
olmuşsa, maddi giderim de kararla ştırılmaktadır. Bazı dava
türlerinde uzayan yargılamanın yarattığı zararları
n inandırıcı biçimde kanıtlandığı koşullarda, Mahkeme, başvurucularm yitiklerini giderecek tazminatlar belirlemektedir. Ancak,
bu konularda kalicı ölçütler bulunamamaktadır. Yitilderin
ne kadarı yargılamanın uzamasından, ne kadarı uyuşmazliğm içeriğinden doğmuştur, baş vurucunun kendi davranışlarmdan kaynaklanan zararları nelerdir?Bunlar tam anlamı ile
saptanıp değerlendirilemediği için, Aİ HM'nin giderimlerle
ilgili kararlarmda şaşırt
ıcı çeliş ki ve uyumsuzluklara rastlanabilmektedir. Mahkeme, ba şvurucuların istemlerini içtenliksiz ve aşırı abartılı bulduğu durumlarda da, çok fazla ayrmtıya inmeyen yüzeysel gerekçelerle, yada bir çok davada
sıklıkla yapt
ığı gibi, "Mahkenıe'nin Sözle şme'nin çiğnendiğini
saptamasının yeterli doyunı oluş turacağı" görüşüyle tazminat

istemlerini reddedebilmektedir. Bu i şleyişin sonucunda kimi
başvurucular gerçek zararlarını karşılayamazlarken, istemlerini Mahkeme'nin alıştığı biçimsel koş ul ve yöntemler içinde
sunma becerisini gösterebilenler, gerçekte haklar ı olmayan
giderin-ılerle ödüllendirilebilmektedirler.
AİHM'nin kararları ile uygun süreleri aş an davalar nedeniyle ödenmesini kararlaştırdığı giderimlerin, ba şvurucuların
ulusal yarg
ı yerlerinin kararları ile saptanmış alacakları
nı
n
yerine geçmediğini özellikle belirtmek isteriz.
Yapı üretimiyle uğraşan başvurucu şirket, yüklendiği
işler nedeniyle Toplu Konut İdaresi'nden alacaklarmı alamaymca işi durdurmuş ve alacak davası açmıştı. Bu davada, başvurucunun alacakları
nı
n bir bölümünün ödenmesine karar
verilmişti. AİHM, toplam sekiz yıl altı aylı
k sürenin, AİHS'rıin
6/1. maddesinin güvence alt ı
na aldığı "uygun süre"de yargılanma hakkıyla ba ğdaşmadığmı kararlaştırmıştı.
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Başvurucu şirket, uğradığı maddi ve manevi zarar ba şlığı altında 28.697.188 Euro (EUR) talep etmi şti. Aİ HM, manevi
zarar başlığı altında başvuran ş irkete 4. 800 EUR verilmesini
uygun bulurken, maddi tazminat kararla ştırmaya gerek görmedi.293 (Molin İnşaat /Türkiye, 2005)
Mahkeme'nin maddi giderim istemini reddederken, yalnızca manevi taznıinata karar vermesi, ba şvurucunun temel
davadaki beklentilerini de ğerlendiren ulusal yarg ı yerlerinin
yaklaşımını benimsediği gözlenmektedir.
n
Başvurucunun, daha önce İstanbul'da çalıştığı Banka'nı
ığı
nedeniyle
açt
kazası
işverenine karşı işyerinde geçirdiği iş
tazminat davas ı, beş buçuk yıl sürdükten sonra reddedilmi şti.
Uygun sürede yargilanma hakkının çi ğnendiğinden yak ındığı baş vuruda kabul edilirlik kararı verilmesi üzerine, maddi
ve manevi zarar için 50.000.000.000 TL. istemi şti.
AİHM, yargı sürecinin uzunlu ğunun «uygun süreyi» aşması nedeniyle, ba şvurucunun manevi zarar ının giderilmesi
için 3. 000 Euro tazminatm ödenmesi kararla ştırılmıştır. Böylece, başvurucunun iş kazası tazminat alamamas ı ile uygun
n çi ğnendiğinin saptanması aranı
sürede yargılanma hakk ı
ı bulunmaması nedeniyle, iş kazası tazminanda bir bağlant
sı
tı anlamına gelecek olan yüksek tazminat istemlerini yerinde
bulunmamıştır. (Hüseyin Ertürk/ Türkiye, 2005)294
nda bulunan başvurun gerçekleştiği s ırada on ya şı
Olayı
cu, 20 Haziran 1991 günü İstanbul'un Gaziosmanpa ş a ilçesindeki askeri kış lanm bahçesine yerle ştirilen bir bombanın patlaması sonucunda a ğır yaralannııştır. Ba şvurucunun babas ıına dayanarak İçiş leri Bakanlığı'na,
nın, toplumsal risk kuram
karşı 3 Haziran 1992'de, İstanbul İ dare Mahkemesi' nde açt ığı
tazminat davas ı, çeşitli a şamlardan geçtikten sonra 17 Şubat
1999'da sonuçlanımş ve ulusal mahkemelerce saptanan tazminatlar, 18 Eylül 2000 günü ba şvurucuya ödenmi ştir. Başndan, kararlaştırılan tazminatm
n aç ılışı
vurucunun, davanı

294

w.w.w.edb.adalet.gov.tr .
w.w.w.edb.adalet.gov.tr.
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değin geçen zamanın Sözleşme'nin 6/1. maddesinin koruduğu uygun sürede yargılanma hakkmı çiğnediği
yolundaki savları AİHM de yerinde bulunmu ştur.

Sözleşme'nin 41. maddesi uyarınca yitiklerinin kar şılanması amacıyla baş vurucu, 145.600 Dolar (yaklaşık 111.272
Euro) maddi, 36.400 Dolar (yakla şık 27.818 Euro) manevi tazminat talep etmiş tir. Mahkeme ise, bu istemleri nedensellik
bağlantısı açısı
ndan şöyle değerlendirmiştir:
"43. A İHM, tespit zaman ı nedeniyle, gerçekle şen ihlal ile, talep edilen maddi tazminat aras ı nda herhangi bir neden sonuç ba ğı
görmemektedir. Bu nedenle, ba şvurucunun savları kabul edilmemiştir. Öte yandan, Ivlalıkeme, işlemlerin uzunluğu nedeniyle,
başvurucunun yalnı zca bir ihlalin saptannıası ile giderilenıeyecek
düzeyde sıkıntı ve hayal kırıklığı gibi manevi zarara u ğradığını kabul etmektedir. Davanı n koşullarını ve yerleşik içtihadını gözeterek
Mahkeme, başvurucuya bu ba şlık altında 3.600 Euro ödenmesine
karar vermiştir." (Altan Karakullukçu /Türkiye, 2005)295

Başvurucunun çok abartıh tazminat istemleri ile geldiği
bir gerçektir. Ancak ortada, dokuz y ıl sürmüş bir dava bulunmaktadır. 1991.2000 yılları arası, Türkiye'de yüksek enflasyonun yaşandığı bir dönemdir. Davanın karmaşı
k bir yanı
yoktur. Dan
ıştay, o yıllarda, terör eylemleri kar şısı
nda henüz
toplumsal risk kuramını yeterince özümsemediğinden, İdare Mahkemesi kararlarını, hizmet kusuru yönünden sonuca
gitmeleri gerektiği görüş üyle bozmakta, bu tutum da davaları
n uzaması
na neden olmaktaydı. Uzayıp giden davaların,
enflasyonun aşmdırdığı parasal değerlerle karşilaştırıldığı
zaman, sözleşme ihlali ile ba şvurucularm yitikleri arasmda
belirgin bir nedensellik ili şkisi oluşturması kaçmılmazdır. Bu
gerekçelerle, A İHM'nin de ğerlendirmelerine kat ılmadığımızı
belirtmek durumundayız.
Aİ HM'nin Almanya'da geçen bir olayla ilgili davadaki
değerlendirmeleri de, yukarıdaki karardan çok farkl ı olmamıştır. Öğrenci iken Almanya'da bir bisikletlinin çarpmas ı
295
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sonucünda yaralanan Mustafa Selim Sürmeli'nin Stade kenti TAZ1
mahkemesinde açtığı tazminat davasm ın 16 yıl sürmesi nedeniyle, uygun süreleri a ş an yargılamanm Sözle şme'nin 6/1.
maddesine aykırı düştüğünü kararlaştıran Aİ HM, Sürmeli'ye
yargılama giderleri de içinde olmak üzere, sorumlu devletin
14 bin 672 EUR maddi tazminat ödemesini kararla ştırmıştır.
(Sürmeli! Almanya, 2006)
Bu bedelin de, 16 y ıl süren eziyetli bir davanm ki şiler
üzerinde yarataca ğı maddi ve manevi zararlar ı karşılamaya
yeterli gelmeyeceği aç ıktır.
Rusya'da yerel yönetimden, birikmi ş çocuk yardımı alacaklarınm ödenmesi için açt ığı dava sonucunda 9 Haziran
2000 günlü kararla 2.040.02 Ruble tutar ındaki alacaklarını
ancak kararm kesinle şmesinden beş yıl sonra elde edebilen
başvurucunun yak ınmaları nedeniyle Mahkeme uygun sürede
yargılanma hakkı ve malvarlığına saygı hakları bağlamında
Sözleşme'nin çi ğnendiğini saptamıştı . Mahkeme, iç hukuktaki
yoğun u ğraşlardan sonra, 79 Euro de ğerindeki alaca ğına ancak
beş yılda ulaşabilen ba ş vurucuya bu süre için artırılmış faiz
uygulamakla kalmamış , ayrıca 3000 Euro manevi tazminat
ödenmesini kararla ştırmıştır. Ana alacakla kar şılaştırıldığmda,
öngörülen manevi tazminat bir servet niteli ğindedir. Mahn çok sık
keme bu tutumu ile benzer türdeki uyu şmazlıkları
yinelendiği Rusya'yı önlem almas ı için uyarmakla birlikte, iç
un u ğraşları nedeniyle ba ş vurucuyu özel olarak
hukuktaki yo ğ
n, parasal istemlerin yer
ödüllendirmiş bulunuyordu. Karar ı
erlendirmeleri
ile sonuç bölüğ
aldığı 41. maddeye ili şkin de
münü aşağıya aktarıyoruz:
"27. Baş vurucu, Mahkeme'ye kar şılanmasını istediği maddi tazminat miktarına ilişkin ayr ıntılı bir aç ıklamada bulun rnaınış, ancak
ulusal mahkeme karar ında yaz ılı olan alacağı na, enflasyonun etkisi
nedeniyle %150'lik bir oran ı n eklenerek saptanmas ını istemiştir.
Baş vurucu, Ocak 1997 ve Ocak 2006 tarihleri aras ındaki enflasyon
oranını onaylayan Voronezh Bölge istatistik Enstitüsü'nden al ınmış
bir belgeyi sunmu ştur. Bu bağlamda, ba şvurucu, "Shestopalova ve
Diğerleri/Rusya, no. 39866102, 30, 17 Kas ı m 2005 tarihli davaya"
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yollanuı da bulunmu ştur. Ba şvurucu ayrı ca, ihlal nedeniyle manevi
zararını n da bulunduğu ileri sürmüş tür. Ancak, bu konuda kesin bir
miktar belirtmemiş, karmaşık birtakım hesaplamalar sunmu ş tur.
28. Baş vurucunun maddi zarar istemlerine ili şkin olarak Hükümet, öncelikle, bu davan ın özel koşulları temel alı narak bir zarar
tespitinin yapılnıası gerektiğini belirtmiş tir. Mahkeme içtihatlarına
yapı lacak yollamaları n bu anlamda uygun dü şmeyeceğini savunmuş tur. Hükümet ayrıca, ba şvurucunun sunmu ş olduğu enflasyon
oran ına iliş kin belge için de, iç hukuk yollar ında saptanan maddi
zararını n en çok 1. 894. 61 Ruble olacağına değinmiştir. Ayrıca
Hükümet, baş vurucunun, ulusal mahkemelerde bu konuya ili şkin
bir istemde bulunulmadığına değinerek iç hukuk yollar ını tüketnıe
kuralını yerine getirmediğini ileri sürmü ştür.

29. Başvurucunun manevi taznı in taleplerine iliş kin olarak,
hükümet, ba şvurucunun nı iktar belirtmediğini savunmuştur. Hükümet, yetkililerin yıllarca yararı na olan karrı uygulamamas ı sonucunda, ba şvurucunun üzüntü içinde oldu ğunu kabul etmiştir.
Ancak, mahkemenin ihlale ili şkin bir saptama yapmas ının tek başına yeterli bir adil kar şılık olacağını belirtmiş tir. (Tolokonnikova v.
Rusya, no. 24651103, 17 Kası m 2005).
30. Mahkeme, maddi yitiklerin, ulusal yarg ı kararının uygulanabilir düzeye geliş inden, icra edilmesine kadar geçen zaman nedeni
ile oluştuğunu tespit etmi ştir(Poznaklı irina, 34; Makarova and
Diğerleri v. Rusya, no. 7023103, 24 Ş ubat 2005, 38; ve Shestopaloya ve Diğerleri v. Rusya, 32). Mülkiyetin özüne ili şkin olarak,
Mahkeme, maddi zarar için hiçbir vergi yüklenmeyecek biçimde 70
Euro'ya hükmetmiş tir.
31. Mahkeme, ba şvurucunun yararı na olan kesin kararı n yetkililerce uygulanmaması ve saptanan ihlal sonucunda olu şan zararın
yeterli biçimde tazmin edilmemesi nedenleri ile, ba şvurucunun elem
içinde bulunduğunu ve hüsrana u ğradığını düşünmektedir. Mahkeme, söz konusu davada gözetilmesi gerekenin, karar ı n uygulanmaması
ve icranı n geciktirilmesi ile bağlantılı güncel anlayış çerçevesinde
görülen davada manevi tazmin aç ısından "Burdov Davas ı "nı göz
önünde bulundurmu ş tur. Hakkaniyete uygun bir de ğerlendirme
olabilmesi için, Mahkeme, üzerine hiçbir vergi yükü getirilmemek
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koşuluyla, ba şvurucu yararı na 3000 Euro manevi tazminata karar
vermiştir. Ba ş vurucu, iç hukukta yapt ığı gider ve harcamalar için
Mahkeme'den belirlenen sürelerde bir istemde bulunmad ığı için, bu
konuda herhangi bir karar vermemi ştir.
Bu nedenlerle Mahkeme oybirli ği ile,
1. Baş vurunun kabulüne,
2. Sözle ş me'nin 6. maddesinin ve 1. Ek Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildiğine,
ı n kesinleşmesin3. Sözleş me'nin 44/2. maddesi gere ğince karar
vurucuya
79
Euro
nmddi
ve 3000 Euro
den itibaren 3 ay içinde, ba ş
manevi tazminatı n Rus rublesine çevrilerek uygulanacak faiz oran ı
ile birlikte ödenmesine,
4. Bu miktarlara herhangi bir vergi yüklenmemesine,
5. 3 aylı k sürenin bitmesinden itibaren, Avrupa Merkez Bankas ı
faiz oranları na 3 puan eklenerek temerrüt faizi i şletilmesine,
6. Başvurucunun diğer adil karşılı k istemlerinin dü şürülmesine
karar vermi ştir." (Bragma/ Rusya, 2007)296

Aİ HM daha önce de ğinilen bir çok karar ında belirttiği
gibi, uygun sürede yarg ılanma hakk ı yönünden karar ın uygulanmasmı zorunlu görmektedir. Kararlar uygulanmad ıkça,
sözleş me ihlali de süreklilik kazanm ış olmaktadır. Mahkeme,
yukarı daki kararmda, önceki ölçütlerine yeni bir gerekçe
daha eklemiştir. Yargı kararlarının geciktirilerek uygulanması, "mahkemeye ula ş ma hakkını n özünü etkisizle ştirmek" olarak
nitelenmiştir. Bu de ğerlendirme, Sözle ş me'nin 6. maddesi ile
güvence altında bulundurulan "adil yarg ılanma hakk ı"nın bir
i olmaktadır.
gereğ

d. Malvarlığı na Saygı Gösterilmesi Hakk ına
Aykırılıklar Nedeniyle Tazminatlar
Konuta sayg ı hakkıyla ba ğlantılı olarak Güneydo ğu
nda
rası
Anadolu'da PKK'ya kar şı yürütülen operasyonlar s ı
2%

Kıhnç, Utku çevirisi.
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TAZM İ NATLAR köylerinden

sürülen, evlerine, tarlalarma zarar verilen ki şilerin,
mülkiyet hakk ıyla birlikte 8. madde ba ğlamındaki ba şvurularının ilk örneğinin, Diyarbakır'm Dicle ilçesi, Kelekçi köyünde
yaşayanlardan geldi ğine yukarıda de ğinmiş tik. Mahkeme,
yakmmacıların konutlarının tahrip edilerek köylerinin bo şaltılması nedeniyle, malvarl ığı haklarıyla birlikte, aile ya şamına
ve konuta saygı haklarının ihlal edildiğini kararla5tırmı5tı.297
1996 yılı
nda ihlal saptayan karar ı
n ardmdan Mahkeme,
giderim konuları
nın yer aldığı ikinci bir karar vermiştir. Başvurucular evlerini, ev e şyalarını, arazilerindeki ekili ve dikili
ürünleri, büyük ve küçükba ş hayvanlarını yitirmeleri nedeniyle maddi tazminat isteminde bulunmu şlardır. Konutsuz
kalan ba şvurucular ayr ıca, barınma için yaptıkları giderler
bakımından kendilerine ödeme yapilmas ını istemişlerdir.
Mahkeme, her ba ş vurucu için evlerin, ekili ve dikili arazilerin, ev e şyaların
ın, hayvanları
n ve yemlerinin, Diyarbak ır'daki
barı
nma giderlerinin ayr ı ayrı hesaplanması yoluna gitmiştir.
Çeş itli güçlükler taşı yan zarar belirleme ölçütleri kararda şöyle
açıklanmıştır:

"18. Mahkeme, arazi alan ı bakımından tapu kaydı olan evler
için uzmanların not ettiği yüz ölçünı de yine metrekiiresi için kendilerinin takdir ettiği fiyattan ödeme yap ılması gerektiğini düşünınektedir.
19. Mahkeme, geri kalan evler ile ilgili olarak bir tazminat verilmesinin de gerektiğini dü şünmektedir. Ancak bu yerlerin ölçülerinin doğruluğunu kan ı tlayan delil bulunmadığı ndan, herhangi
bir değerlendirme kaç ını lmaz olarak belli miktarda tahmine da yanacaktı r. Mahkeme, ba şvurucuları n iddia ettikleri alan miktar ının
yarısını tazminat için esas alacaktır.
23. Mahkeme, esas hakk ında verdiği kararda mülklerin kamulaştırılmış olduğu sonucuna varılmadığını ve başvurucuları n arazilerin sahibi olmaya devam ettiklerini kaydeder. Buna göre Mal ı297

Doğru, Osman/Nalbant, Atilla, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Karar
İstanbul Barosu, 2001.

Özetleri, s. 22,
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keme, arazinin elden ç ıkması bakımı ndan her hangi bir tazminat
vermemektedir.
24. Öte yandan başvurucular, evlerinin tahrip edilmesinin bir
sonucu olarak köylerini terk etmek zorunda kalm ış olup artı k arazilerini kullanmamaktadır.
25. Mahkeme, her yarım dönüm için y ıllık gelir kaybı bakımından uzmanları n tespit ettiği bedelin ba ş vurucular tarafindan kabul
edildiğini hatırlatı r. Mahkeme, kiş ilere ait arazilerin ölçüsü yle ilgili bağımsı z bir delil bulunmamasını göz önünde tutup hakkaniyet
ölçüsünü dikkate alarak, takdir edilecek tazminat ın beş yıllı k gelir
kaybını kapsaması gerektiğini ve ba ş vurucular tarafindan belirtilen
dönüm miktarlarına da yanması gerektiğini kabul eder.
27. Hükümet uzmanlar ı, ev eşyalarını n kaybı konusunda da

ı n fiyatlarını 'lıesaplarken,
rakamlar vermi şlerdir. Uzmanlar e şyalar
Eylül 199 7'de Diyarbakır'daki mağazalarda bu e şyalarının satış fiyatlarını esas almışlardır.
ım Müdür30. Uzmanlar, ba şvurucuları n hiçbirinin Bölge Tar
lüğü'nde kendi üzerlerine kay ı tlı hayvan bulunmadığını belirtmiş lerdir. Ancak uzmanlar, ba şvurucuları n hayvanlar için talep
ettikleri fiyattan çok daha dü ş ük fiyatlara dayanan bir hesap sunmuşlardır.
31. Başvurucuları n iddialarını destekleyen ba ğımsız delil bulunmamasına karşı n, Mahkeme bu ba şlık altı nda uzmanlarca belirtilen tahmini fiyatlar ı esas alan bir tazminatı n verilmesi gerektiğini
düşünmektedir. Ancak kay ı tlı olsun olmasın; ba şvurucuların hayvan ve yem ile ilgili rakamlarını kabul etmektedir."

Mahkeme, yukar ıda belirtilen ölçüler içinde her giderim
konusunu Türk Lirası olarak belirledikten sonra bunlar ı toplanıış ve karar tarihindeki de ğerlere göre Sterlin'e dönü ştürmüştür. Böylece, başvurucularm alacaklar ı:
"maddi tazminat olarak:
(i) Ahmet Akdıvar'a 6 bin 57 Sterlin ve 85 Pe ııs,
(ii) Ali Akdı var'a 7 bin 205 Sterlin ve 99 Pens,
465
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(iii) Zülfikar Çiçek'e 32 bin 578 Sterlin ve 79 Pens,
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(iv)Abdurrahman Akd ı var'a 16 bin 173 Sterlin ve 44 Pens,
(v)Abdurrahman Akta ş 'a 14 bin 533 Sterlin ve 23 Pens,
(vi)Mehmet Karabulut'a 12 bin 539 Sterlin ve 36 Pens, (vii)Ahmet Çiçek'e 25 bin 974 Sterlin ve 10 Pens,
b. Manevi tazminat olarak her bir ba şvurucuya 8.000 Sterlin;
Bire karşı on yedi oyla, da yalı Devlet tarafindan ba şvuruculara
üç ay içinde, ücretler ve masraflar için, istenebilecek KDV ile birlikte 8.140 Sterlin ödenmesine;" karar verilmiştir.
Bu kararm oldukça ilginç ve bir o kadar da dü şündüren
yanı, Başvurucularm, Mahkeme'ce "Hakları n onarılması talebi" başlığı altında de ğerlendirilen istemleri ve bu konudaki
Hükümet'in yanıtlarıdır. Kararm bu tart ışmayla ilgili bölümünü de aşağı da sunmaktayız:
"45. Ba şvurucular, adil karşılı k ödenmesine hükmedilmesinin
bir işareti olarak, Hükümetin (1) ba şvurucuları n Kelekçi köyünde
yaşamlarını sürdürülebilmelerj için köyde gerekli tamir masraflar ını
karşılaması; ve (2) baş vuruculann köylerine dönmelerini engelleyen
her türlü engelin ortadan kald ırması gereğ inin Mahkeme tarafindan
teyit edilmesini istemişlerdir.
Baş vuruculara göre böyle bir teyit, Sözle şme'nin gelecekte ihlalini ve halen devanı eden ihlalleri, özellikle mülkiyete fiilen el konulmasını önleyecektir.
46. Hükümet ise hakların onarılmasın ı n, bölgedeki mevcut olağanüstü şartlar altı nda mümkün olmadığını belirtmiş tir. Ancak bu
bölgenin sakinleri, kendilerini terörün kötülüklerine karşı güvende
hissettiklerinde yeniden yerle şim gerçekle şecektir.
47. Mahkeme bir kararı nda Sözle şme'nin ihlal edildiği sonucuna varmış sa, bunun dayalı Devlete bu tür bir ihlali sone erdirme
ve ihlalden önceki durumu olabildi ğ ince yeniden sağlayacak şekilde
eski hale iade (restitutio in integrum) yükümlülü ğü altı na girdiğini
anımsatı r. Ancak pratikte ihlalden önceki durumun yeniden sağ466
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lanması olanaksız ise, dayalı Devlet Mahkeı'ne'nin ihlal saptadığı
ı seçınekte serbesttir;
kararı n yerine getirilmesini sağlayacak araçlar
Mahkeme bu konuyla ilgili Hükümete talimat niteliğinde karar veremez veya açıklayıcı bir beyanda bulunamaz. Bu konuda uygu ı luk
menin 54. maddesine göre Bakanlar Kodenetimi yapmak, Sözleş
en
bir
görevdir
(bkz., 30.10.1995 tarihli Papamichalomitesine dü ş
poulos ve Diğerleri-Yunanistan (50. md. karar ı, parag. 34 ve talimat niteliğ inde kararla ilgili olarak, di ğerleri arası ndan 13.05.1995
tarihliTolstoy Miloslavskıj-Birleş ik Krallık kararı, parag. 69-72)."

(Akdıvar ve Di ğerleri/Türkiye, 1998)298
Bu içerikteki bir çok ba şvuru, değişik y ıllarda AİHM'nce
değerlendirilmiş , sözleş me ihlalleri saptanm ış, maddi ve manevi tazminatlar karara ba ğlanmıştır. Geçmiş te kalan olaylara
n yürürlüğe girmeda giderim yolunu açan 5233 say ılı yasanı
sinden sonra, Tazminat Komisyonu'nun görev yapt ığı sırada
AİHM'nin verdiğ i bir kararda aynı konular ele al ınmıştır.
Mahkeme'nin daha önce ihlal saptad ığı başvurudaki köylülerin
uğradıkları zararlar, köylerinden, topraklar ından yararlanma
haklarmdan yakla şık olarak on yıl boyunca yoksun b ırakilmanda
larının akçah yönleri "Doğan ve Diğerleri-Türkiye" davası
tartışilmıştır.
Kararda belirtilenlere göre, bölgelerinde ve çevresinde
geçen terör olaylarnıı neden göstererek, 1994 ile 2003 aras ınk olarak 10 y ıl boyunca yöneticiler, ba şvurucularm
da, yaklaşı
köylerinden yararlanmalar ına olanak tan ımamışlardı . Böylece
başvurucular, ya şanılarmı sürdürebildikleri geçim kaynaklar ının bulunduğu yerlerden yoksun b ırakılmış oldular. 29 Haziran 2004'te verilen bir son karar ile Mahkeme, Sözle şme'nin 8.
ve 13. maddelerine göre ihlal bulundu ğunu saptamıştı . Aynı
kararda 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi konusunda da,
ndan yoksun bırakılmalarmm
malvarlığmdan yararlanma hakkı
kları
vurucularm
katlanmak
zorunda kald ı
sonucu olarak ba ş
aşırı yük nedeniyle, kamu yarar ırun gerektirdikleri ile ki şinin
nda sa ğlanması gereken
malvarlığmın barışçıl kullanımı arası
ıştı.
adil dengelerin bozuldu ğunu kararlaştırm
298

Doğru, Osman http-Aihm.anadolu.edu.tr
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Mahkeme, Sözleş me' nin 41. maddesine göre tazminatlar ı
belirlerken, başvurucuların tutumları
ndan ileri gelen baz ı olguları özellikle vurgularna gereğini duymuştu. Mahkeme'ye göre
başvurucular, taşmmazları
nın bulunduğu Boydaş'a kendiliklerinden dönebilirlerdi. Ancak ba şvurucular, taşmmazlarma
dönmeleri durumunda bu davanın sonucunda 1 Numaralı
Protokol'ün 1. maddesine ve Sözle şme'nin 8. maddesine aykırılık kararı verilmeyeceğini dü şünüyorlardı . Bu nedenlerle
davalarını yitirmemek için, evlerine ve topraklarma dönmeyi
kendileri istememi şlerdi. Ba şvnrucularm dava konusu olan
yitikleriııin sürüp sürmemesi kendilerine ba ğliydı.
Dönüş ü geciktiren ikinci istemli etken de, ba şvurucuların
yitiklerini kanıtlama yükümlülü ğünden kurtulma dürtüleriydi.
Mahkeme, davacıların, yitiklerini giderecek tazminat miktar ın
ı
belirlerken, Boyda ş 'a geri dönebilme olanaklar ı olduğ
u halde,
dönüş lerini kendilerinin ertelemelerini göz önünde bulundurduğunu belirtmiştir. Ancak, tarafların sunumlarından,
yakmmacıların artık evlerine ve toprakları
na geri dönerek,
köylerinde yeni bir hayata baş lama konusunda isteksiz oldukları
nın anlaşıldığı
nı da kararmda vurgulamıştır.
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Bütün bu saptamalarla birlikte Mahkeme, eldeki ba şvuru
içinde yakmmacılarm zararlarını giderecek bir tazminatm kararlaştırilması gerektiği görüşündedir. Bu ba ğlamda mahkeme,
başvurucuların zararları
nın giderilmesi için yetkili Tazminat
Komisyonları'na öncelikle baş vuruda bulunmaları doğrultusundaki devletin itirazmı kabul etmemiş tir. Mahkeme' ye göre
Tazminat Komisyonu uygulamalar ı
nın bu basamağmda, zararları
nın onarılması için bir yol bulmaya çal ışan yakmmacılar,
geçmiş ten gelen nedenlerle karar vermekte zorlanmaktad ırlar.
Tazminat konusundaki iş lemler zaten çok uzun zaman alm ıştı.
Bu olguları göz önünde bulunduran Mahkeme, her ba şvurucuya maddi zarar için ödenecek miktar ı kararlaştırmayı
uygun görmüştür. Başvurucuların maddi tazminat istemlerini
belirlerken, Mahkeme, olabildiğince uygun ko şullarda yakmmacılar tarafı
ndan sağlanan değerlendirmeleri de gözetecektir.
Bununla birlikte, gösterilen farkli do ğadaki kanıtlar nedeniyle
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Mahkeme, 41. maddenin kapsamındaki değerlendirmelerinde gerçeğe tam anlamıyla ulaşamayarak kaçmılmaz biçimde
spekülasyona açı k bir karar verece ğini de açıkça vurgulamak
zorunda kalmıştır.
Parasal değerlendirme güçlüklerinin vurguland ığı, yukarıdaki açıklamalarından sonra Mahkeme:
"a. Mal varlığı ndaki bozulma, yıpranma gibi kalite kayb ı ve
yeterince özen gösterilnıemesinden doğan zararlar: Yaln ızca 8 başvuruda saptanmıştı r. Mahkeme her birine 1.000'er Euro ödenmesine
karar vermiş tir.
b. Kazanç kaybı: Tazminat krırarlaştırılı rken, Tazminat Komisyonu taraJlndan yapılan karşılaştırı labilir tazminat derecelendirmeleri
gözetilmiştir. Tazminat miktarları belirlenirken an ımsanmalıdır ki,
başvurucular yetersiz koşullarda da olsa kendi yaşam alanlarındaki
ekonomik etkinliklerini sürdürmektedirler. Mahkeme her birine
13.500'er Euro ödenmesine karar vermi ştir.
c. Alternatif uzlaşmanı n karşılığı: 15 başvurucunun 13'ü tarafindan istenilmiştir. Bir başvurucuya 4, 200Eur, di ğerlerine 5, 400'er
Euro ödenmesi kararla ştırılmıştır"

Mahkeme, davah devlet yöneticilerinin gözlemlerinden
edinilen görüşleri de değerlendirdikten sonra, yer de ğiştiren
kişilerin sorunlarının ana karar ve ardmdan bu kararla birlikna etkili bir giderim
te çözüme kavuşturulmasmın kendi başı
oluşturduğu görüşüyle, ayrıca manevi tazminata gerek görmemiştir. (Doğan ve Diğerleri/Türkiye, 2006)299
Güvenlik güçlerinin benzer türdeki eylemleri nedeniyle
bireylerin malvarlıklarma verilen zararlarla ilgili başvurularm yoğunluğu karşısmda Hükümet, izleyen y ıllarda bir çok
başvuruyu Sözleş me'nin 38 ve 39. maddeleri do ğrultusunda
dostça çözüm sürecinde sonlandırmıştır. Bu örneklerden yalnız
birisine değinmekle yetineceğiz:
Almanya'da 10 yıl işçi olarak çalıştıktan sonra, 1974 y ılinda Bingöl'ün Yayladere bölgesinde Çayagazi köyünün De299

Dinç, Defne, çevirisi.
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ğirmen mezrasmda bir arazi sat ın alan baş vurucu, burada bir
ev yapmıştır. Baş vurucu ve ailesinin her yaz geldikleri evleri nin çatısı, 1994 yıl ında güvenlik güçlerinin bölgede yaptıkları
operasyonlar s ırası
nda helikopterlerden aç ılan ateş sonucunda tahrip etmiş tir. 14 Aralık 1995'te, mezraya gelen ba şvurucu, evinin ve içindekilerin yak ıldığmı görmüştür. Ba şvurucu
evinin foto ğraflarını çekmiş ve videoya kaydetmi ştir. Köyün
muhtarı H. T. ve diğer köylüler, mezrarını yakı
nında güvenlik
güçleri ile teröristler arası
nda çat
ışmalar olduğunu ve çatışmalardan iki gün sonra teröristlerce kullan ıldığı için evinin
yakıldığmı başvurucuya anlatmışlardır.
İç hukuk yolları tüketilmeden yap ılan bu başvuru ile ilgili
olarak:

"19. 27 Ş ubat 2003 günü Mahkeme, Hükümet'ten a şağıdaki
bildirimi almıştı r: 1. Hükümet, mevcut davada oldu ğu gibi, Güneydoğ u Türkiye'de devlet görevlilerinin eylemlerinden kaynaklanan, sivilleri köylerini terk etmeye zorlayan bireysel ev, mal ve mü/k
tahri batı olaylarını n meydana gelmesinden ve mevcut Türk mevzuatina ve Hükümet'in bu eylemleri önleme ve aksakl ıkları düzeltme
kararına karşı n, yetkililerin bu olaylar ı çevreleyen koşulları etkili bir
şekilde soru şturmakta başarısı z olmalarından üzüntü duymaktadır.
Bu eylem ve aksaklıkları n Sözleş me'nin 8. ve 13. maddeleri ile 1
Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ve tahribat ın şartları ve yarattığı ıstırap dikkate alındığı nda, Sözle şme'nin 3. maddesinin ihlalini olu şturduğ u kabul edilmektedir. Hükümet uygun yönergeleri
çıkarmayı ve etkili soru şturma yapma yükümlü/ü ğünü de içerecek,
bu maddeler tarafindan güvence alt ına alı nan bireysel haklara gelecekte saygı gösterilmesini sağ lamak için gerekli bütün tedbirleri
almayı üstlenir. Bu bağlamda, mevcut baş vuru ya benzer koşullarda
mülkiyet tahribatını n meydana gelmesini azaltan ve daha etkili soruşturma yap ılması na yol açan yeni hukuksal ve idari tedbirlerin
kabul edildiğini kaydeder.
• 2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin 31845196 no ile kay ı tlı
başvurusunu dostça çözüme ula ştırınak için başvurucuya gönüllü
olarak toplam 25, 000 (yirmi be ş bin) Euro ödemeyi teklif ettiğini
ilan ediyorum. Dava ile ba ğlantılı hukuki harcama ve masrafları
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da kapsayan bu miktar, uygulanabilir herhangi bir vergiden muaf
olacak ve ödeme tarihinde uygulanabilir orandan Türk Liras ına çevrilmek üzere başvurucunun adı na ve/veya tanı yetkili temsilcisinin
adına bir banka hesab ına Euro olarak yatırılacaktı r. Bu miktar, İnsan Hakları Avrupa Sözle şrnesi'nin 39. maddesi uyar ınca, Mahke-'
me tarafindan kararı n verildiği tarihi izleyen üç ay içinde yat ırılaı oluşturacaktır. Belirtilen üç
caktır. Bu ödeme davadaki son karar
ay içinde ödeme yap ı lmazsa, Hükümet, çözüme ula şılıncaya kadar,
Avrupa Merkez Bankas ı 'nın en yüksek kredi oran ına eşit bir oranda
artı yüzde üç olmak üzere söz konusu dönem için basit faiz ödemeyi
kabul eder.
3. Hükümet, bu ve benzeri davalarda Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi'nin, Türkiye ile ilgili Mahkeme kararlarının yerine getirilmesindeki gözetiminin, bu kapsamda yap ılacak iyileştirmelerin devamlılığını sağ lamak için uygun bir mekanizma oldu ğunu düşünmektedir. Bu amaçla, bu süreçte gerekli i şbirliği yapılmaya devam
edilecektir.
4. Son olarak, Hükümet, Mahkeme'nin kararı nı vermesinden
sonra, Sözleşme'nin 43(1). fikras ı uyarınca davayı Büyük Daire'ye
gönderiuı nesini talep etmemeyi üstlenir."

20.12 Mart 2003'te Mahkeme ba şvurucunun temsilcisi tarafmdan imzalanan aşağı daki bildirimi almıştır:
"1. Baş vurucunun temsilcisi olarak göre yim gereğince, Türk
Hükümeti'nin bildiriminin şartlarını ve 31845196 nolu baş vurudan
kaynaklanan davasını dostça çözüme ula ştırmak için başvurucu, Bay
Kemal Dilek'e gönüllü olarak toplam 25.000 (yirmi be ş bin) Euro ödemeye hazır oldukları olgusunu dikkate al ıyorum. Dava ile bağlantılı
hukuki harcama ve masrafları da kapsayan bu miktar, İnsan Hakları
ınca verilen Mahkeme kaAvrupa Sözle şmesi'nin 39. maddesi uyar
n
bildirilmesinden
sonraki
üç
ay
içinde
söz konusu bildirimde
rarını
belirtilen şartlara uygun olarak ödenecektir.
2. Bütün yönleri ile baş vurucu ile görü ş birliği sağlandıktan
sonra, bu teklifi kabul ediyorum ve bunun sonucu olarak, ba şvurucu, baş vurunun temelinde yer alan konular bak ımından Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bütün diğer istemlerden vazgeçmekte47
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dir. Davan ı n kesin olarak çözüme bağlandığını ilan ediyoruz ve
Mahkeme'nin karar ını n verilmesinden sonra, Sözle şme'nin 43(1).
uyarınca davanı n Büyük Daire'ye gönderilmesini talep etmemeyi
üstleniyoruz.
3. Bu bildirim, Hükümetin ve benim, ba şvurucu ile uzlaşarak,
ula ş tığımı z dostça çözüm kapsamında yapılmıştır."

Mahkeme taraflar arasmda ula şılan anlaşmayı, Sözleşme
ve Protokoller do ğrultusunda insan haklarma sayg ı temeline
dayandığını benimseyerek, Sözle şme'nin 37/1. ve 39. maddeleri uyarmca onaylamış ve dosyayı işlemden kaldırmıştır.30°
(Dilek/Türkiye, 2003)
Başvurunun iki ucunun çözüm konusunda bulu şan görüşleri, Mahkeme'ce de insan haklar ı ilkelerine uygun bulunmu ştur. Olaydaki hukuka ayk ırıhkiar, devletin yaln ız kaba güç kullanımından değil, sorumlusu bulundu ğu yargılama sürecinin
özensiz yürütülmesinden de ileri gelmektedir. Devlet'in dostça
çözüm bildirimü de, yak ınma konusu olaylarm "Sözle şme' nin
8. ve 13. maddeleri ile 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesinin
ve tahribatm şartları ve yarattığı ıstırap dikkate almdığmda,
Sözleş menin 3. maddesinin ihlalini olu şturduğu"nu benimsemiş olması, son derece önemli bir saptamad ır. Hiçbir devlet,
3. maddeyi çi ğnediğini kolaylıkla kabul etmemektedir. Böyle
bir açıklamada bulunan devletin, kesinlikle bu tür olaylara
göz yummama şı gerekir. Bu ve benzer içerikteki tartışmaları,
bir daha yinelenmemesi umudunu geli ştirerek, Türkiye'nin
yakm tarihinden yans ıyan çözümsüzlüklerin kesitleri olarak
anımsamak gerekiyor.
e. Sözleşme'nin 5. Maddesinin ihlali Saptanan
Olaylar Nedeniyle Kararla ştırılan Haksız
Tutuklama Tazminatlarından Örnekler
Sözleş me'nin 2. maddesine ayk ırı olarak yaş ama hakkının
çiğnenrnesi, 3. madde ile kesin yasak getirilen "işkence, insanlık
°° Karacaoğ lu, Emine, http-Aihm. anadolu. edu . fr
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dışı yada onur k ırıcı ceza veya i şlemler" nedeniyle devletlerin so-.
rumlu bulunmaları, 5. maddede saptanan neden ve yöntemlere
aykırı olarak ki şilerin yakalan ıp tutuklanmalar ı, ulusal yasalara
ve A İ HS'ne göre bu eylemlerden do ğrudan ve dolayl ı olarak
zarar gören kiş ilere tazminat ödenmesini gerektiren hukuksal
ırilan tazminatlar, zarar
nedenlerdir. Yarg ı yerlerince kararla şt
r. Bir başka de ğişle,
ısıdı
doğuran eylem ve i şlemlerin uzant
tazminatın nedeni, Sözle şme'nin yukar ıda de ğinilen maddelerinden birinin çi ğnenrniş olmasıdır. Hiç kuş ku yok ki, bu
tür ba şvurularm konusu, malvarlığı uyuşmazlıkları değildir.
Ancak ulusal-mahkemeler, örne ğin yaşama hakk ı sonlandırılan
kiş inin mirasçılarma yada i ş kence gören kiş iye ödenmek üzere
bir tazminata karar vermi şlerse, artık, alacak yeni bir nitelik
edinerek 1 Numaral ı Ek Protokol'ün 1. maddesi ba ğlamında
malvarlığı hakkına dönü ş mektedir. Bu konuyu, Mahkeme'nin,
Sözleş me' nin 5. maddesiyle ba ğlantılı olarak verdi iğkararlarla
örneklemeye çal ışacağız:
Baş vurucu, Rusya Federasyonu'na ba ğlı KarachayevoCherkessiya Cumhuriyeti'nin Cherkessk Kasabasmda ya şamaktadır. Ba şvurucu, 13 Temmuz 1997 günü, polisin kendisine
i gerekçesi ile idari
yönelik yasal bir emrini yerine getirmedi ğ
na almmıştır. Ertesi gün, Kalmykiya Cumhuriyeti, Elista
gözaltı
Kent Mahkemesi, suçlamaya ili şkin bir belirti olmamas ı nedeni
ı kararlaştırmışile davaya devam etmeye gerek bulunmad ığın
tır. Kent Mahkemesi kararmda, ba ş vurucunun özgürlükten
na ili şkin yak ınmalarına herhangi bir yollama
yoksun kald ığı
yap ılmamıştır. Ba şvurucu duru ş manm ardmdan polis memurları taraf mdan karakola geri götürüldü ğünü, ellerinin bir
ısıtıcıya kelepçelendiğini, plastik bir çantanın kafası -un üzerine
unu ve ciddi şekilde dövüldü ğünü ileri sürmü ştür.
konulduğ
16 Temmuz 1997' de, Karachayevo-Cherkessiya Cumhuriyeti İç
İşleri Bölümü'ndeki soru ş turma görevlisi, ba şvurucu ve di ğer
üç ki şi hakkında suç örgütü olu şturma ku şkusu ile soru şturma
başlatmış ve tutuklama emri ç ıkartmıştır. 16 Temmuz 1997
günlü kay ıtlarda belirtildiği üzere ba şvurucu, ayn ı gün saat
ı zamanda, ruhsats ız
11. 50'de tutuklannııştır. Ba şvurucu ayn
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silah taşıma ile de suçlanmıştır. 30 Aralık 1998'de, Cherkessk
Kent Mahkemesi, ba şvurucunun aklanmas ına karar vermiş ve
ivedi olarak serbest bırakılması
nı istemiş tir. Bu karar 2 Şubat
1999'da, Yüksek Mahkeme'nin onamas ı ile kesinleşmiştir.

Özgı.ı rlüğünden yoksun b ırakıldığı suçlardan aklanan
başvurucu, 2000 yılı Ağustos ayında Hazine'ye ve Rusya
Federasyonu İç İşleri Bakanlığı'na karşı yasadışı tutmadan
kaynaklanan manevi zararlar ı için tazminat davası açmıştır.
11 Mart 2001 tarihinde, Cherkessk Kent Mahkemesi, ba şvurucunun davasını kabul etmiş, İç İşleri Bakanlığı'nın 190. 000
Ruble ödemesine karar vermi ş tir. 27 Eylül 2001'de, Cherkessk
Kent Mahkemesi, ba şvurucunun tutulması
nın haksız olduğunu saptamasma karşı
n tazn-unatı 5. 000 Rubleye dü şürmüştür.
Kararı
n gerekçesinde, 11 Mart 2001 tarihli karar kelimesi kelimesine aynen tekrar edilmi ş , ancak, 190.000 rublenin yer ald ığı
sondan bir önceki paragraftaki, 190.000 yerine 5.000 yaz ılmıştır.
16 Ekim 2001'de bu karar onanmıştır.
Başvurucu, Sözle şme'nin 6. maddesinin ve 11 Mart 2001
günlü kararı n iptal edilmesi nedeni ile de 1. Numaral ı Ek
Protokol'ünün 1. maddesinin ihlal . edildiği savları ile yakmmalarını AİHM'ye iletmiş tir. Mahkeme olayı aşağı daki tümcelerle
değerlendirmiştir:

'b. Esas
18. Mahkeme, sözleş
menin 6. maddesinde güvence alt ına alınan
mahkeme önünde adil yarg ılama ilkesinin Sözle şme'nin giriş bölümünün ilgili kısmı nda yer alan 'hukuk devleti' kavram ının, taraf
devletlerin ortak yöntemi olduğunu belirtir ve sorunun bu deyimin
ışıgı nda yorumlanması gerektiğini vurgular. Hukuk devletinin temel
dayanakları ndan biri, diğer tüm gerekliliklerin yanı sıra, mahkemelerin karar vermiş oldukları bir konunun tekrar sorun olu şturmayacak biçimde kesin karara ba ğlanmasını gerekli kı lan hukuki kesinlik
ilkesidir. (Brumarescu v. Romania, karar 28 Ekim 1999, Kararlar
Raporu, 1999-Vİİ, 61).
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19. Bu ilke, hiçbir tarafa davaya ili ş kin yeni bir kararın ç ıkmasını
ve davanı n yeniden görülmesini sa ğlamak amacı ile usul işlemlerinin
yeniden baş latılmasını isteme hakk ını n olmadığı konusunda zorlayıcıdı r. Yüksek mahkemelerin karar ı bozma veya icra edilebilir ve
bağlayıcı yargı sal kararları değiş tirme yetkileri, temel eksiklikleri gidermek için kullan ılmalıdı r. Bir konu üzerindeki iki görü ş ün var olma
olasılığı , yeniden değerlendirme için hakl ı bir gerekçe olu şturmaz. Bu
ilkeden ayrılınması ancak çok kesin ve zorunlu durumlarda mazur
görülebilir (Ryabykh v. Rusya, no. 52854199, 52, ECHR 2003-X;
ve Pravednaya v. Rusya, no. 69529101, 25, 18 Kas ım 2004).
20. Mahkeme, 64 maddenin herkese medeni hak ve yükümlüklerine iliş kin savlarını mahkeme önüne götürme hakk ını güvence
altına ald ığını tekrarlar. Bu ba ğ lamda, madde, yarg ı önüne götürme
hakkını, mahkemeye ula şma hakkı, yani medeni haklarla ilgili konular
ı n mahkemeler önünde görülmesi hakk ını somutlaştırmaktadı r.
Eğer, Sözle ş meci devletin hukuk sistemi, herhangi bir zaman k ısıtını belirsiz bir şekilde iptal
lamasına bağlı kalmadan, yarg ı kararlar
urabilecek
güce
sahip
bir devlet görevlisinin,
etme sonucunu doğ
kesin ve bağlayıcı bir yargı organı kararını bozmak üzere ba şvuru
yapması na izin veriyorsa, bu hak bir aldanma biçimini al ır. (bkz.,
Ryabykh, 54-56).
21. Mahkeme, Cherkessk Kent Mahkemesi'nin 11 Mart 2001 tarihinde ba şvurucunun haks ız fil davasını kabul ettiğini ve başvurucuya
haksı z tutuklama nedeni ile manevi tazmin ba ğlamı nda maddi bedel
ödenmesine karar verildiğ ini saptam ıştı r. Karar temyiz edilmemi ş,
bağlayıcı ve icra edilebilir hale gelmi ştir. 8 Ağustos 2001 tarihinde, bu
karar, sürecin taraf olmayan, Karachayevo-Cherkessiya Cumhuriyeti
Yüksek Mahkemesi Ba şkanı tarafindan ba şlatı lan denetleme s ırası nda
ve bozma yöntemi ile ortadan kald ırılmış tır.
22. Mahkeme, baş vurucunun Sözle ş me'nin 6. maddesinde
güvence altına al ı nan mahkemeye ula ş ma hakkını n, yargı sal bir kararı n kesinleşmesi ve bağlayıcı etki doğurmasını n ardı ndan, yetkisi
herhangi bir süre k ısı tlamasına bağlı olmayan bir devlet görevlisinin
ı n yüksek mahkeme tarafindan
yaptığı başvuru ile kesinleşmiş bir karar
bir
çok
davada
oldu ğu gibi, ihlal edildiğini
bozulması ndan kaynaklı
475

TA/Mİ NATLAR

Avrupa insan Haklar ı Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

TAZMINATLAR tespit

etmi ştir (bkz., Roseltrans v. Rusya, no. 60974100, 27-28, 21
Temmuz 2005; Volkova v. Rusya, no. 4875 8/99, 34-36, 5 Nisan
2005; ve Ryabykh, 51-56).

23. Tüm sunulan bulgular değerlendirildiğ inde, Mahkeme,
Hükümet'in mevcut davada, ba şkaca bir sonı ca ulaşılabilecek veya
kararı değiştirecek herhangi bir olgu veya gö ı üş sunmadığını tespit
etmiştir. Bağlantılı olarak Mahkeme, denetleme için yeniden gözden
geçirme nedeni ile verilen kararın bozulması sonucunda Sözle şme'nin
6C1. maddesinin ihlal edildiğini tespit etmiştir.

2. 1. Ek Protokol 1. Madde

"b. Esas
25. Mahkeme, bağlayıcı ve icra edilebilir bir kararla teyit edilmi ş
olan bir borcun varlığının, Sözleşme'nin 1. Ek Protokol 1. maddesi
bağlamında yararlanan kişi bağlamında bir mülkiyet karar ı olu şturduğunu yineler. Bu tür bir kararın geçersiz sayılması, mülkiyetin
barışçıl kullanımına bir müdahale olu şturur(Androsov v. Rusya, no.
63973100, 69, 6 Ekim 2005).
26. Mahkeme, ba şvurucuya bir bedel ödenmesine ilişkin 11
Mart günlü uygulanabilir nitelikteki kesinle şmiş karar
ın 8 Ağustos
2001 'deki denetimin ardından, ortadan kaldırıldığını tespit etmiştir.
Başvurucunun davası, yeniden bakılması amacı ile, sırasıyla Kent
ve Bölge Mahkemeleri'ne geri gönderilmiş, bu mahkemeler 11 Mart
2001 günlü ku rarda ki gerekçeyi yinele ınişler, ancak başvurucu yararına kararlaştır
ı lan ilk bedeli dü şürmüşlerdir. icra edilebilir kararın
bozulması, başvurucunun, kesinleşmiş yargı kararlarına ilişkin
güvenini sarsmış ve meşru bir yoldan almay ı umduğu miktarı elde
etme olanağını ortadan kaldırmıştı r. Bu koşullar altında Mahkeme,
11 Mart 2001 günlü karar
ı n denetim sonucu bozularak yerine ba şvurucuya yük getiren yeni bir kararı n konulmasının, Sözleşme'nin 1.
Ek Protokol'ünün 1. maddesi ile uyumlu olmadığını düşünmektedir.
Olayda ilgili maddenin ihlali mevcuttur.
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"A. Zarar
37. Başvurucu, miktar ı belirtmeden tazmin talebinde bulunı n belirlenmesini, Mahkeme'nin takdirine
muştur. Ba şvurucu, miktar
bırakmıştır.
38. Hükümet, tazminat ı n belirlenmesinin Rus Mahkemelerinin
yetkisi altında oldu ğ unu belirtmiş tir. Hükümet, ba şvurucunun,
maddi tazminata ili şkin herhangi bir i ş lem yapmadığı için iç hukuk
yollarını tüketmediğini ayr ıca belirtmiş tir. Hükümete göre, ba şvurucunun istemleri her durumda abart ılıdır.
39. Mahkeme, Sözle ş me'nin 41. maddesinde belirtilen adil karşılı k taleplerini de ğerlendirme gerekleri aras ı nda, iç hukuk yollar ı
tüketilmesi gereklili ğinin uygulamayacağın ı anımsatır(Gridin v.
Rusya, no. 4171104, 20, 1 Haziran 2006).
40. Mahkeme, görülen davada, ba şvurucu yarar ına kesinleşmiş
olan yargı sal kararı n, denetim vas ı tası ile bozulmasını sonucunda
Sözle ş me'nin 6(4 ve 1. Ek Protokol'ün 1. maddesini ihlal etti ğini tespit etmiş olduğunu yineler. Saptanan ihlalin niteli ğ i gereği, Mahkeme, 11 Mart 2001 tarihli karar eğer iptal edilmese idi ve 27 Eylül 2001
tarihli karar ile tazminat a şağı düş ürülmeseydi, ba şvurucunun alacağı miktara hükmedilmesinin uygun oldu ğu görüş ündedir(Stetsenko
v. Rusya, no. 878103, 69, 5 Ekim 2006).
41. Mahkeme, ba şvurucunun yararına olan kararı n denetim
yolu ile ortadan kaldırılmasının ba şvurucuda dü ş k ırıklığı ve sıkıntı
yarattığını düş ünmektedir. Mahkeme, Sözle ş me'nin 41. maddesi
gereği hakkaniyete uygun bir değerlendirme yaparak, ba şvurucuya
vergiler üzerine eklenecek biçimde 2. 000 Euro manevi tazminat
verilmesini kararla ştırmıştır.

B. Gider ve Harcamalar
ı önünde
42. Başvurucu, yerel mahkemeler ve Sözle ş me Organlar
ğinkin
herhangi
bir
tazmin
talep
etmedi
masraf ve harcamalara ili ş
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den, Mahkeme durumu re'sen göz önüne alma yacakt ır(Motire v.
Fransa, no. 39615198, 26,5 Aral ı k 2000). (Stanislav Volkov/Rusya,
2007)°'

Mahkeme, haksız tutuklama nedeniyle ulusal mahkemece
kararlaştırılan tazminatı "malvarlığı" olarak tanımlamakta ve
kesin kararm geçersiz k ılmarak yeniden düş ük bir tazminat belirlenmesirıi,Sözleş me'njn 6/1. maddesi ile birlikte 1 Numarah
Protokol'ün 1. maddesine ayk ırı bulmaktadır.
Türkiye'de de yerel mahkemece haks ız tutuklama nedeniyle 92.866.000 TL maddi ve 150.000.000 TL manevi olmak
üzere toplam 242.866.000 TL tazminat-in tam iki y ıl sonra yasal faizleriyla birlikte ödendi ği olayda, ödemedeki gecikme
nedeniyle Mahkeme, 1 Numarali Protokol'ün 1. maddesinin
çiğnendiğini kararlaştırmıştı . Mahkeme'nin tazminat konusundaki de ğerlendirmelerini de a şağı ya aktarıyoruz:
"Mahkeme davada ele al ı nan dönem boyunca Türkiye'deki enflasyonun yıllı k % 82, 8 olduğ unu not etmektedir. Oysa 3095 say ılı
Kanun gereğince başvurucunun alacaklar ı na uygulanan gecikme
faiz oranı 1 Ocak 1998 tarihine kadar % 30, daha sonra bu tarihten
itibaren yıllı k % 50 olmuştu.
Baş vurucu, maddi tazminat olarak 1. 733 Euro ve manevi tazminat olarak 6.577 Euro istemektedir. Konuya ili şkin içtihadı ışığı nda ve elinde bulunan ekonomik verilerle kendi hesap yön temini
kullanarak Mahkeme, maddi tazminat olarak ba şvurucuya 1. 260
Euro ödenmesine karar vermi ş tir. Manevi tazminat konusunda ise,
dava koşulları nda ihlal saptaman ın kendi başı na yeterli adil tazmin
oluşturduğun kanısındadır." (Kur/Türkiye, 2006)

Ulusal yargı yerlerince kararla ştırılan haksız tutuklama
tazminatını n geciktirilerek ödenmesine ili ş kin örneklere,
özellikle Rusya'da rastlanmaktad ır. 1960 doğumlu olan ve
Rusya'nın Irkustk kentinde ya ş amakta bulunan Başvurucu
301
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hakkmda yasad ışı silah bulundurmak ku ş kusu ile 10 Ekim
1993'de yasal i şlem ba şlatılmış , 14 Mart 1994'de tutuklanm ış
ve kenti terk etmemek ko ş ulu ile serbest b ırakıldığı güne kadar, 10 ay 3 gün boyunca tutuklu kalmıştır. 12 Şubat 2001'de,
Irkutsk Bölge Mahkemesi, ba ş vurucunun aklanmas ına karar
vermiş ve bu karar 13 Mart 2002 'de kesinle şmiştir. Ba şvurucu,
ndan tazIrkutsk Bölge Ba ş savcılığmdan ve Maliye Bakanl ığı
tur.
Kirovskiy
Bölge
Mahkemesi,
minat isteminde bulunmu ş
baş vurucuya 230.099.052 Ruble(yakla şık 6.415 Euro) tazminat
ödenmesini kararla ştırmıştır. Ayr ıca 35, 000 Ruble(yakla şık
976 Euro) yarg lıama giderlerinin ödenmesine karar vermi ştir.
Karar Yarg ıtay'ca onanarak, 26 Kas ım 2004 tarihinde kesinle şmiştir. Başvurucunun yukar ıda belirtilen tazminat alacaklar ı, 5
ıa ödenmiştir. Ba şvurucu,
Nisan 2006 tarihinde, banka hesab n
n öngördüğü tazminatm, zaman ında icrakesinleş en kararı
ya yatırılmadığı gerekçesi ile Sözle ş me'nin 1, 6, 13 ve 1. Ek
Protokol'ün 1. maddelerinin, ihlal edildi ğini ileri sürmüştür.
Mahkeme, yak ınmalarm Sözle ş me'nin 6. ve 1. Ek Protokol'ün 1.
maddeleri kapsamında değ erlendirilmesi gerekti ğ i görüşünde
olmuştur. (Burdov v. Rusya, no. 59498/ 00, 26, A İHM, 2002-111).
Mahkeme, ba ş vurunun, kabul edilirli ğini kararla ştırdıktan
sonra uyu şmazliğı özünü değ erlendirnhiştir:
4. "Mahkeme, ba şvurucunun yararına verilmiş olan 7 Ekim 2004
günlü kararı n, 26 Kası m 2004'de kesinle ş mesinden sonra 5 Nisan
2006 tarihinde Maliye Bakanl ığı tarafindan ödenerek yerine getirildiğini gözlemlemiştir. Kararın 26 Kası m 2004'de uygulanabilir duruma
gelmesine karşı n, mahkemece kararla ştırı lan bedelin ba şvurucuya
ödenmesi, yakla şık 15 aylı k gecikmeden sonra gerçekle şmiştir.
5. Mahkeme, incelenen davaya benzer konular ı n öne sürüldüğü
davalarda sıklı kla Sözleş me'nin 6. maddesinin ve 1. Ek Protokol'ün
1. maddesinin ihlal edildi ğini saptamıştı r(bkz., Burdov v. Rusya, no.
59498100, 19 A İHM, 2002-111; Gizzatova v. Rusya, no. 5124103,
19 13 Ocak 2005; Gerasimova v. Rusya, no. 24669102, 1713 Ekim
2005).
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Sunulan belgeler inceledikten sonra, Mahkeme, Hükümetin,
mevcut davada farklı bir sonuca erişilmesini gerektirecek herhangi
bir olgu veya tartışma öne sürnıediğ ini belirtir. Mahkeme, yerel
yetkililerin baş vurucunun mahkemeye ula şma hakkının özünü etkisizle ş tirerek 16 aydan fazlaca bir süre, yararına olan uygulanabilir
nitelikteki kararı yerine getireınedikleri ve hukuken almayı umduğu
tazminatı almasını geciktirdiklerini saptamış tır.

TAZMİ NAUAR 6.

7. Bu nedenle Mahkeme, Sözle şme'nin 6. maddesinin ve 1. Ek
Protokol'ün 1 maddesinin ihlal edildiği görü şündedir."

ihlal karar ının ardından Mahkeme, ba şvurucunun
Sözleş me'nin 41. maddesi çerçevesindeki istemlerini de ğerlendirmiştir
A. "Zarar
8. Baş vurucu, maddi tazminat olarak 23 Ekim 1993 tarihinden
5 Nisan 2006 tarihine kadar geçen süre için faiz oranları da eklenerek
hesaplanmak üzere 2, 107, 373. 22 Ruble istemektedir. Ba şvurucu
manevi tazmin için ise 30. 000 Euro talep etmektedir.
9. Hükümet, belirtilen rakamlar
ın abartılı olduğunu ve ihlal iddialar
ı ile istenen tazminatlararas ı nda nedensel bağ lar bulunmadığın ı
belirtmektedir. Hükümet, Mahkeme'nin maddi tazmini kabul etmesi
durumunda bile, tazminat ı n, 7 Ekim 2004 tarihli karar ın Maliye
Bakanlığı taraJlndıı n uygulanma yan dönem için olmas ı gerektiğini
düş ünmektedir. Hükümete, göre bu süre 9 ay 12 gündür.
10. Mahkeme, incelenen davada, ba şvurucu yararı na olan karar
ın
zamanı nda uygulanmaması nedeniyle Sözle şme'nin 6. maddesinin
ve 1. Ek Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildi ğini tespit etmiş
olduğunu tekrar belirtir. Mahkeme, tazminat miktar ın ın dü şük
tutulmasına neden olan ko şulların olunısuz etkileri gözetilmeden
ödeme yapılması durumunda, tazminin yetersiz duruma dü şeceğini
tekrar anımsatı r(bkz., Gizzatova v. Rusya, no. 5124103, 28, 13 Ocak
2005; Metaxas v. Yunanistan, no. 8415102, 36, 27 May ıs 2004).
Baş vurucu, Rusya Federasyonu Merkez Bankas ı Irkutsk Bölgesi Ana
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Şubesi'nden al ınmış ve Ekim 1993, Nisan 2006 tarihleri aras ındaki
şvuruyıllık faiz oranlar ını gösterir belgeyi sunmu ş tur. Hükümet, ba
cunun tazminat miktar ını hesaplama yön tenı ine -gecikmede dikkate
tir. Mahkeme,
alınacak süre dışı nda- herhangi bir itiraz öne sürmemi ş
7 Ekim 2004 günlü kararı n Yargıtay'ca onand ığı 26 Kası m 2004'den
itibaren tazminat ı n ödenmesi gerekirken karar ı n uygulanmadığı
yolundaki ba şvurucunun savlar ını yerinde bulmu ş tur. Mahkeme,
değerlendirmesini ba şvurucunun sundu ğu belgeler temelinde yaparak, bu ba şlık altı nda herhangi bir vergi yük! etilemeyecek biçimde 40.
148 Ruble ödenmesine karar vermi ştir.
11. Mahkeme, ba ş vurucunun, lehine olan karar ı Hükümet
ı klığına u ğradığını
yetkililerinin uygulamamalar ı nedeniyle dü ş kır
ve acı duyduğunu dü ş ünmektedir. Mahkeme, icra sürecinin uzunluğu, tazminatı n niteliği gibi etkenleri dikkate alarak ve hakkaniyete
uygun değerlendirme yaparak, ba ş vurucuya herhangi bir vergi
yükletilemeyecek biçimde 1200 Euro manevi tazminat ödenmesine
karar vermi ştir.

B. Harcama ve Giderler
12. Başvurucu ayr ı ca, mahkeme önünde olu ş an gider ve harcamalar için 25.000 Ruble istemi ş tir. Bu miktar avukat ücretlerini de
kapsamaktadır.
13. Hükümet, bu istemin abart ılı ve uygun olmad ığını belirtmiştir.
14. Mahkeme'nin yerle ş ik kararları na göre, ba şvurucunun harcama ve yarg ı lama giderlerini geri istemeye hakk ı bulunmaktad ır.
olmalı,
Ş u kadar ki; bu harcamalar zorunlu olarak ortaya ç ıkmış
ı n yapılan i şlemlere
gerçekten yap ılmış olmalı ve istenen miktarlar
uygun olduklar
ı kanıtlanmalıdı r. Görülen davada, verilen bilgileri
ve yukarı daki ölçütleri gözeten Mahkeme, ba şvurucunun Strazburg
şiş lemleri süresince bir avukatla da temsil edilmemesi nedeniyle, ba
vurucunun yarg ı lama giderlerine ili şkin istemlerini reddetmi ştir.
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C. Temerrüt Faizi
15. Mahkeme, temerrütfaizinin Avrupa Merkez Bankas ı kredi
faiz oranını n üzerine 3 puan eklenerek uygulanmas ını n uygun olduğunu dı25ünmektedir. (Vyalykh/Rusya, 2007) 2

Bu davada ulusal mahkemece kararla ştırılan haksız tutuklama tazminatı 230. 099. 52 Ruble'nin ba ş vurunun incelenme
aş amasmda 5 Nisan 2006 günü Rusya Maliye Bakanlığı'nca
ödenmesi nedeniyle, A İHM'nce öngörülen 40.148 Ruble tazminat, kesinleş en tazminatıri ödenmesinin gecikmesi sonucunda
enflasyon ve yasal faizler nedeniyle olu şan ba şvurucunun
yitiklerinin kar şilanmasmı amaçlamaktad ır.
f. Sözleş me ihlali Saptanan Di ğer Malvarlığı
Uyuşmazlıkları nda Kararlaştırılan
Tazminaflardan Örnekler
Mahkeme'nirj çe şitli dava türlerine göre saptad ığı tazminatlarda ödence aç ısı ndan da, süreklilik kazanm ış bir
yöntem uygulamadığı gözlenmektedir. Belirsizlik genellikle
Mahkeme'den de ğil, ba ş vuru konusu olaylar ı
n içeriğinden ve
ulusal uygulamalar arasmdaki farkhuıklardan ileri geln2ıektedir.
Yakmılan olayın konusunun ve bu i ş lem nedeniyle ba şvurucunun u ğradığı yitiklerin kolayl ıkla görülebildiği koşullarda
Mahkeme, kararla ştırdığı maddi tazminatlarla zarar ı ortadan
kaldırma yolunu seçmektedir,
İşveç Katolik kilisesine vergi ödemek zorunda b ırakılan ve
kendisinin Protestan inancmda oldu ğunu belirten ba şvurucunun girişimleri sonucunda A İHM, Sözleş me'nin 14. maddesi ile
1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin çi ğnenmesi sonucunda
mülkiyet hakk ı bakımından ayr ımcılık yasağmın ihlal edildiğine karar vermi ş ti. Mahkeme, 'manevi ödence konusunda,
başvurucunun 50.000 kronluk istemini reddederek, yarg ılama
302
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sonucunda Sözle ş ne ihlali saptanmasm ı yeterli bulmu ştu. TAZM İ NATİAR
Baş vurucu, maddi tazminat olarak, haks ı z biçimde al ınan
verginin, ödeme tarihine kadar gerçekle ş ecek faizi ile birlikte
kendisine geri verilmesini istemi ş ti. Mahkeme ba şvurucuya
8. 000, İ sveç kronu maddi tazminat ödenmesini kararla ştırdı.
(Darby-İsveç, 1990)°
Yunanistan'da, bireysel ili ş kilerle hizmet verdikleri i şyerlerinde çal ış an muhasebecilerin, daha önce de ğindiğimiz
1993 yılında ç ıkarılan bir yasa ile kazançlar ını birleştirdikleri
ortak bürolarda çal ışmaları öngörülmüştü. Ba şarılı olmadığı
anlaşılan bu yöntemin b ırakılarak önceki çalış ma biçimine
dönülmesi üzerine, 1993 y ılı kazançlarını vergi idaresine bildirmelerine kar şm, ba şvuruculardan, ikinci kez vergi kesilmişti. . AİHM, bu işleyişin, ba şvurucularm malvarl ığı haklarmı çiğnediğini kararlaştırmıştı . Olayı 41. madde ba ğlamında
değerlendiren Mahkeme, ba şvurucularm yitiklerinin tam olarak kar şılanması amacıyla, vergi olarak yap ılan kesintilerin,
yıllık %6 faiziyle birlikte kendilerine geri ödenmesini kararlaştırdı.304 (Kliafas ve Di ğ erler I. Yunanistan, 2004)
Çarptırıldığı 92.280 Estonya Kronu vergi cezas ını ödemiş
bulunduğunu ileri süren ba şvurucu, haks ız olduğu saptanan
bu paranın kendisine maddi tazminat olarak geri ödenmesini istemiş tir. Mahkeme, Sözle ş me'nin 7/1. maddesinin ihlali
ıda nedentespitiyle, ba ş vurucunun maddi zarar istemi aras n
sellik bağı bulunmadığı gerekçesiyle bu talebi reddetmi ştir.
Baş vurucu 50. 000 Kron (yakla şık 3.196 Euro) manevi tazminat istemiş , Hükümet ihlal saptanmasm ın yeterli doyum olacağını ya da alternatif olarak en çok 2.000 Euro'nun ödenmesi gerektiğini ileri sürmüş tür. Mahkeme 3.000 Euro manevi
tazminatı hakkaniyete uygun görmü ştür. Ba şvurucu 23.600
Kron (1.508 Euro) yarg ılama gideri istemini de, ayrmt ılı ola303

Gemalmaz, Mehmet Semih, Uluslarüstü İnsan Hakları Usul Hukuku Mevzuatı, s. 595, Legal Yayınları, Istanbul 2006.
Dinç, Defne, çevirisi.
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belgelediği için, giderlerin tamam ının ödenmesini karara
bağlamıştır. (Puhk/Estonya, 2004)305

Almanya'nın Tettnang kentinde mali y ıl baş mda yerleşik
bulunan her yeti şkin erkeği itfaiye hizmetlerine katılmakla
yükümlü k ılan, do ğrudan katılmayanların ise, katkı payını
para ile ödeyerek, yükümlülüklerini yerine getirmelerini
öngören yasa nedeniyle ba şvurucu 1982 y ılı için 75 Mark itfaiye vergisi ödemek zorunda b ırakılmıştı . Başvurucu, A İHM
önünde, zorla çal ıştırılma yasağıyla ba ğlantıh olarak cinsiyet
yönünden ayr ımcılik yasağının çiğnendiğini ileri sürmü ştü.
Mahkeme, bireylere böylesine parasal yükümlülükler öngörülürken, cinsiyete dayal ı ayrımcı işlemler yap ılması nedeniyle,
zorla çal ıştırılma yasağı bakımından ayr ımcılık yasağının ihlal
edildiğini kararlaştırm
ış tı. Mahkeme, ba ş vurucunun 1982 ve
1984 yı
lları arasında ödediği vergilerin geri verilmesi istemini
aynen benimsen-ıiş ve ba ş vurucuya maddi tazminat olarak 225
Mark ödenmesini kararla ştırmış tır.306 (Karlheinz Schm ıdt/Almanya, 1994)
AİHM, Fener Rum Erkek Liesi Vakfı tarafından Türkiye'ye
karşı yöneltilen ba şvuruda, vakf ın, 40 yılı aşkı
n bir süre yasal
sahibi oldu ğu ve bunlar için yasalar ın öngördüğü vergileri
ödediği halde, 1936 y ıl ı
ndaki bildirimde gösterilmeyen yeni
taşınmazları elde etme olana ğı bulunmadığı gerekçesiyle 1974
yıl ı
ndaki Yarg ı tay'm örnek karar ı doğrultusunda, tapularının
iptal edilmesine karar verilmesinden yak ınılmıştı . Tapuları
iptal edilen iki ta şmmazm vakf ın malvarlığmdan düşülmesine karşm, devletin bu ta şınmazlara el koyması söz konusu
değildi. 1 Numaralı Protokol'ün 1. Maddesinin ihlal edildi ğ
i bu

olayda Mahkeme, "karar ı n kesinleş mesinden itibaren üç ay içinde
başvurucu vakfin ad ın ın iki ta şı nnıazın nıaliki olarak tapuya tescil
edilmesine, tescil edilmemesi halinde maddi tazminat olarak 890, 000

Euro"nun ödenmesine karar verdi. (Fener Rum Erkek Lisesi
Vakfı /Türkiye, 2007)
305

Gemalmaz, Mehmet Semih, Uluslarüstü İnsan Hakları Usul Hukuku Mevzuatı, s. 586, Legal Yayınları , Istanbul 2006.
306
Doğ ru, Osman, !HAM Kararlar Rehberi, s. 440, Isanbu1.
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Bu olayda da Mahkeme, gerçek de ğerleri yansıtan iki seçenekli bir maddi tazminat belirlemiştir. Taşmmazlarm, Tapu
Sicili'ne başvurucunun malvarlığı olarak yazılması durumunda, ayrıca maddi giderim ödenmesine gerek kalmayacaktır.
Eşinin ölümü üzerine iki çocu ğuna bakmak üzere yetersiz gelir karşılığında çalıştığı işinden ayrılmak zorunda
kalan başvurucunun, benzer ko şullarda bir kad ın olsaydı,
doğal olarak yararlanaca ğı Dul Anne Tahsisatı ve Dul Kadm
Ödeneği'nden kendisinin erkek olması nedeniyle yararlandırılmaması üzerine, cinsiyet yönünden ayrımcılık yapıldığı
yolundaki yakmması, AİHM'since, Sözleşme'nin 14. maddesi
rı
ile bağlantılı olarak iNumarali Protokol'ün 1. maddesine aykı
bulunmuştu. Saptanan Sözleşme ihlali, nedeniyle Başvurucu,
maddi zarar için:
"(i) 21. 804 İngiliz Sterlini, 9 Nisan 2001 tarihine kadar ki
Dul Kadın Ödeneği kayıpları (1000 İngiliz Sterlini) ve Dul Anne
Tahsisatı kayıpları için. Ayrıca bu dönem boyunca kendisine ödenen
Hasta Bakım Tahsisatı ve Tek Ebeveyn Ödeneğinin bu miktardan
düşülmesi (20. 804 İngiliz Sterlini).
(ii) 9 Nisan 2001 tarihinde sonraki dönem için Dul Anne Tahsisatının sürekli olarak ödenmesi,
(iii) Dul Kadın Emekli Maaşının, Dul Ebeveyn Tahsisatı kesilince ödenme ye başlanması; ve,
(iv) 7 Haziran 1996 tarihinden ilam tarihine kadar ki tüm ödenekler için yıllık %8 oranında faiz ödenmesini" talep etmişti.

Başvurucunun istemleri doğru hesaplanmış gerçek bir
zararın, yasal faizleriyle birlikte kar şılanması yönündeydi.
Mahkeme, dayalı hükümetin de bazı ödenekler konusunda
onay verdiği ayrıntılandırılmış giderim taleplerini aşağıya
aktarılan gerekçelerle de ğerlendirdi:
"66. Hükümet, başvurucunun sunduğu Dul Kadın Ödeneği
ve Dul Anne Tahsisatına ilişkin 9 Nisan 1999 tarihine kadarki süreyi kapsayan hesaplamayı kabul etti. Hükümet ba şvurucunun faiz
ı m amaçlı olarak
istemine ise, sosyal güvenlik ödeneklerinin yat ır
ödenmediği gerekçesiyle karşı çıktı. Hükümet bu nedenle şu sonuca
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vardı: Baş vurucu maddi zararlar nedeniyle 21. 804 İngiliz Sterlini
alma hakkına sahiptir.
67. Mahkeme şu konuyu vurgulamaktadır: Başvurucunun (1999
tarihli yasa ile yaratılan yeni programı n uygulanmasına kadar yapılan
indirimlerden sonra. 9 Nisan 2001 tarihine kadar ödenebilecek Dul
Kadın Ödeneğ i ve Dul Anne Tahsisatı ödeneklerine ilişkin alacak
toplam ı na, Hükümet taraJindan itiraz edilmemi ştir.
68. Mahkeme ayrıca, baş vurucunun, 10 Nisan 2001 tarihinden
itibaren Dul Ebeveyn Tahsisat ını talep etme hakkına (1992 yasası
uyarınca, şayet kadın olsaydı talep edebileceği Dul Anne Tahsisatında
olduğu gibi) sahip olduğunu gözlemleı'nektedir.
69.Mahkeme, geçmişe ait birikmiş maddi zararlara ilişkin faizin,
söz konusu zararlar
ı n tazmin tarihinden itibaren talep edilebilece ğini
belirtmektedir (Bakını z Lustig-Prean ve Beckett v. Birle şik Krallık
(adil tatmin), no. 31417196 ve 32377196, 25.07.200, fj28, ilan edilmemiş).

70. Bu koşullar altı nda Mahkeme, (hukuksal temele dayanarak)
Başvurucu açısı ndan Dul Kadın Ödeneği'nin reddedilmesi ve 9 Nisan 2001 tarihine kadar ki Dul Anne Tahsisat ı kayıpları için 25. 000
(Yirmi beş bin) İngiliz Sterlini maddi tazminata hükmeder."
Görülüyor ki Mahkeme, nas ıl hesaplandığını açıklamamakla
birlikte, kararla ştırdığı maddi giderime faizleri de ekleyerek toplam
bir değere ulaşmış tır. Avukatlık ücretleri ve yargı lama giderleri de,
Sözleşme'nin 41. maddesi kapsam ında değerlendirilen konular arasındadı r. Uygun bir örnek oluşturması açısından, kararda yer alan
bu konudaki karşılıklı görüşlerle birlikte, İvlahkeme'nin yakla şımını
aşağıya aktarıyoruz:
71. Başvurucu ödemiş olduğu ücretler ve yapmış olduğu giderler
için, vergisiyle birlikte 19. 142 İngiliz Sterlini talep etti. Bu miktara,
başvurucunun avukatını n ve dan ışmanının ücreti, dava ile bağlantılı olan hükümet dışı organizasyonun ücreti ve ayr ıcada bir sosyal
ekonomi uzman ının ücreti dahildir.
72. Hükümet, başvurucunun avukatı taraJindan sunulan saat
esasına dayalı oranlara itiraz etmedi, ancak söz konusu ücretlerin
%100 oran ı nda yükseltilmesinin haks ız olduğ unu ileri sürdü.
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Hükümet ayrıca başvurucunun dan ışmanı taraJindan talep edilen TAZM İ NATLAR
saat başı oranlarının aşırı olduğunu belirtti. Hükümet, Hükümet
dışı organizasyonun yardımı nedeniyle talep edilen ücret miktarııca
nın tazmin edilemez olduğunu ileri sürmektedir. Hükümet ayr
başvurucunun gelecekteki Dul Kadı n Emekli Maa şı hak sahipliğine
ilişkin ileri sürdüğü ilk itirazları n Mahkeme tarafindan onaylanmas ı
durumunda, başvurucunun yak ınmasının bu bölümüyle ba ğlantılı
olarak talep edeceği ücret ve giderler konusunda hak sahibi olamayacağını ileri sürmektedir. Sonuç olarak Hükümet, masraflar ve ücretler
açısı ndan (vergiler içinde olmak üzere) 3.000 İngiliz Sterlin ödemeyi
önermektedir.
73. Mahkeme şunu an ımsatmaktadı r: Yaln ızca gerçekten ve
zorunlu olarak meydana geldi ği saptanan ve ayn ı zamanda miktar
olarak uygun düşen ücret ve giderler, Sözle şme'nin 41. maddesince
ödenebilir. (Bakınız Nikolova v. Bulgaristan (GC], no. 31195196,
ECHR 1999-11, C79)
74. Mahkeme, baş vurucunun (gelecekte Dul Kadı n Emekli Maı açısından vardığı
aşına hak sahibi olamayacağına iliş kin) itirazlar
ı n beraberindeki yasal ücretlerin ve de harcamaların gerekli
sonuçlar
olmadığı veya miktar açısı ndan makul olmadığı sonucunu içermediğini dü şünmektedir (Bakını z Smith ve Grady v. Birle şik Krallık (Adil
Tatmin), no. 33985196, iS30, ECHR. 2000 -IX; ve Jordan v. Birle şik
Krallı k no. 30280196,14.3. 2000, 642). Buna kar şı n Mahkeme; başvurucunun avukatını n ücretindeki artışı n belgelendirilemediğini ve
ayr
ıca danışmanını n ücretinin ise aşırı olduğunu dü şünmektedir. Bu
saptamaların ışığı nda Mahkeme, vergiler de içinde olmak ko şuluyla,
toplam 12. 500 (on iki bin be ş yüz) İngiliz Sterlinini yasal ücretler ve
giderler olarak karala5tırmıştır."307 (Willis/ İngiltere, 2002)

Asil alacak konusunda, Mahkeme'nin karar ı, ba şvurucunun istemleri, sorumlu hükümetin savunmalar ı ile büyük ölçüde örtüşürken, yargılama giderleri ve avukatl ık ücretlerinde
lı
aynı koşutluk sa ğlanamamıştır. Bu alanda genellikle abartı
istemler yer alabildi ği gibi, başvurucunun do ğrudan temsilini
üstlenen avukatından ayrı olarak "danış man", "çevirmen" gibi
307

Cengiz, Serkan, çevirisi.
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yardımcılar, olayı
n aydmlanmasına katkı sunduklarını ileri
süren sivil toplum kurulu şları, yaptıkları harcamalarm sorumlu
hükümetçe kendilerine geri ödenmesini istemektedirler. Bu
baş vuruda Mahkeme'nin, ço ğu zaman yaptığı gibi, ayrmtıya
inmeyen karar ında, danış mana da ücret ödenmesini öngördüğü anlaşılmaktadır.
D. Kıbrı s Başvuruları ve Tazminatlar

Yukarıda da değindiğimiz gibi, adım adım ilerleyen Loizidiou davasmm ilk iki a şaması
nda Mahkeme, Türkiye'yi sorumlu k ılacak gerekçelerini olu şturmuştu. İlk itirazların tartışıldığı birinci karada, Türkiye'nin bireysel ba şvuru sürecini
açarken ileri sürdü ğü, hukuksal niteli ği bile anla şılamayan
çekincelerinin tümü geçersiz bulunmu ş tur. Gerçekte bu değerlendirmeler haklı ve Sözleş me'ye uygun gerekçelere dayaruyordu. Mahkeme'ye yetkitanıyan bildirimde yer alan yarg ı
yetkisinin ba şlangıcmın 22 Ocak 1990 tarihinden sonra gerçekleşen olayları kapsayacağına ilişkin koş ul ise, Sözleşme' nin
46. maddesine uygun dü ş üyordu. Ancak bu konu da, "sürekli
ihlal" kavramının geniş yorumuyla etkisiz b ırakılmıştı:
"100. Başvurucu K ıbrı s Hükümeti ve Komisyon, ba şvurucunun şikayetlerinin 1 Numaral ı Protokol'ünl. maddesinin sürekli
ihlaliyle ilgili olduğunu, çünkü ba ş vurucunun Türkiye tarafindan
Kuzey Kıbrıs'ta işgal altı ndaki mülklerini kullanmas ını n ve bunlardan yararlanmasını n engellendiğini ve bu engellemenin sürdü ğünü iddia etmi şlerdir. Baş vurucu bu konuda, arazinin fiili (de facto)
kamulaştırılmasın ın 1 Numaralı Protokol'ünl. maddesinin sürekli
ihlalini olu şturduğuna dair Mahkeme'nin verdiği 24 haziran 1993
tarihli Papamichalopoulos ve Di ğerleri-Yunanistan karar ına (bkz.,
parag. 45-46) göndermede bulunmu ştur.
Başvurucu ayr ı ca, Mahkemenin yargı yetkisinin ba şladığı tarihin 22 Ocak 1990 de ğ il, Komisyonun yetkisinin kabulüne ili şkin bildirim tarihi olan 27 Ocak 1 987'nin kabul edilmesi gerekti ğini savunmuştur. Ba ş vurucu, Mahkeme önüne götürülen davan ın
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ilk baş vuru dilekçesine dayandığını ileri sürmüş tür. Türkiye'nin,
Mahkeme'nin yargı yetkisini sadece tevdi tarihinden sonraki olaylar
için kabul eden 46. maddeye ili şkin bildirimi (bkz., yukar ıda parag.
27), Sözle şı'ne'nin 48. maddesi uyar ınca önüne getirilmi ş olan olayları n Mahkeme taraJindan incelenmesini engelleyebilece ği için, bu
bildirim kural d ışıdı r. Böyle bir sonuç, 45 ve 48. maddelerle ba ğdaşmayacağı gibi, genel anlamda, Sözle ş me ile getirilen usulle de
çatışmaktadı r. Bu durum ayrıca, başvurucuyu bir üç y ıl daha haklarından yoksun kalması konusunda bir hukuk yolundan mahrum
bırakacaktır.
101. Komisyon, bu görü şü paylaşmadığını belirtmiştir. Komisyona göre kesin tarih, Türkiye'nin Mal ıkeme'nin yargı yetkisini tanıdığı 22 Ocak 1990'dır.
102. Mahkeme Sözle şme'nin 46. maddesinin sözle şmeci devletlere, Türkiye'nin 22 Ocak 1990 tarihli bildiriminde yapm ış olduğu gibi, Mahkeme'nin yargı yetkisini tan ı ma bildirimini tevdi
tarihinden sonra meydana gelen olaylarla s ınırlı olarak (bkz., yukarıda parag. 27) kabul etme olanağını tanıdığını anımsatır. Bundan çı kan sonuca göre Mahkeme'nin yargı yetkisi, başvurucunun
mülkiyet hakkını n sürekli ihlali iddias ı, yalnızca 22 Ocak 1990 tarihinden sonrasını kapsar. Komisyonun ve Mahkeme'nin ayn ı başvuruya iliş kin olarak yetkilerinin farkl ı zamanlarda başlayabilmesi,
Sözle şme'de bireysel başvuru hakkını n tanınmasına (madde 25) ve
Mahkeme'nin yargı yetkisinin tanınması na (madde 46) ilişkin iki
farklı hükmün yer almas ının doğ rudan ve önceden görülebilir bir
sonucudur.
103. Türkiye'nin Sözle şme'nin 25 ve 46. maddelerine göre bildirimlerinde getirilen zaman bakımı ndan (ratione temporis) s ınırlamaları ve Sözle şme'ye ilişkin sürekli ihlal kavram ının yorumu ve
uygulanması zor hukuksal ve maddi sorunlara yol açmaktad ır.
104. Mahkeme, dava dos yas ının ş u andaki durumu itibariyle
bu konuda karar verebilmesi için yeterli unsurlara sahip olmad ığı
görü şündedir. Ayr ıca bu sorunlar davanı n esası yla o denli yakından
.ilgilidir ki, yarg ılamanın bu aşaması nda söz konusu sorunlar hakkı nda karar verilmemelidir.
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105. Bu nedenlerle Mahkeme, bu itiraz ın davan ın esasıyla birleştirilmesine karar verir" (Loizidiou/Türkiye, 1995) 308

Mahkeme, başvurunun özünü de ğerlendiren ikinci kararında da, Türkiye'nin sorumluluğunu hiçbir tartışmaya yer
bırakmayacak açıklıkta vurgulamışt
ı : "1974 yılından bu yana
taşınmazları üzerindeki kullanabilme olanaklar ını tümüyle yitiren
Loizidiou'nun halen topraklar ının yasal sahibi olduğu ve sözü edilen
taşınmazına ulaş
abilmek açısında karşılaştığı tüm engellemelerin,
açıklanan nedenle, 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesi ile korunan
haklarını ihlal etmiş olduğu görüşündedir. Türk Hükümeti'nin söz
konusu ihlallerin yasaya uygunluğunu kan ı tlama konusunda bir
açıklaması olmamış tır. Mahkeme'de, Loizidiou 'nun kişisel haklarına
ula şabilme çabalarının tamamı nın önünün kesilmesi sonucunda
çıkan hak ihlallerini ve kar şılığını ödemeden mal varlıklarına el
konulmasını, hukuka uygun gösterecek bir neden bulamamaktad ır.
Bu nedenlerle, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesi ihlal edilmi ş
olmaktadır."309

Yukarıda özetlenen iki aşamadan sonra sıra, başvurucuya
maddi ve manevi tazminat ile, yargılama giderleri olarak nelerin ödeneceği konusuna gelmiş ti. Ancak daha önce bu konunun
aydmlanması için, iki olgunun üzerinde durulmasmda yarar
bulunuyor. Birinci sorun, ödemelerin süreklili ğidir. İlk iki kararda da açıkça belirtildiği gibi, tazminat ödenmesini gerektiren
neden, Loizidiou'nun hukuken varlığmı sürdüren taşmmazlarına ulaşamamasmdan ileri gelen yitiklerinin kar şilanmasıdır.
Yani kabaca, kira veya ecrin-ıisil gibi, zaman içersinde sürekliliğini koruyan ve başvurucunun kesin olarak taşmmazlarma
ulaşmcaya kadar sürecek olan bir ödeme söz konusudur. K ıbrıs
Cumhuriyeti (Rum kesimi)'nin yönlendirmeleri do ğrultusunda Mahkeme'ce böyle bir yörüngeye oturtulan uyuşmazliğm,
başvurucunun ta şınmazlarına erişeceği koşulların gerçekleşmesinden başka bir çözüm olas ılığı kalmamıştır. Böyle bir
beklentinin ne zaman ve nasıl.gerçekleşeceği konusunun ise,
308
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Kıbrıs uyuşmazliğında kesin bir sonuca gidilmedikçe, yarutlan- BAŞVURULARI
ndan bilinmektedir.
masma olanak bulunmad ığı, herkes taraf ı
VE TAZMINATLAR
korumanm
ötesinde, siyasal
Mahkeme, malvarl ığı haklarını
bir çözümü amaç bellemi ştir.
Bu davada göz önünde bulundurulmas ı gereken ve ba şka
baş vurularda rastlanilmayan ikinci sorun da, yarg ılanan devletin kanıtları toplay ıp bunları değerlendirmekte kar şılaştığı
güçlüklerdir. Bir ba şka deyişle, başvurucunun kolaylı kla gerçek
na sahip olmas ıdır. Genel olarak
ıtlar elde etme olana ğı
dışı kan
baş vurucular, savlar ını doğ rulayacak kan ıtları, yargılanan
devletlerin yasal organlar ı eliyle elde etmektedirler. Sunulan
belge ve kan ıtlarda bir yar ılış lik varsa, devletler, bunu ara ştırıp
öğrenebilirLektedirler. ıbrı
K s davalarmda ise, sorumlu devletin
karşısmda i şbirliği içindeki iki yan bulunmaktad ır. Ba şvurucu
ve ı
Kbrı s Cumhuriyeti. Örne ğ in Loizidiou'nun gereksinim
K s yönetimince
ıt, Güney ıbrı
duyduğu her türlü belge ve kan
p
Mahkeme'ye
sunulabilmektedir.
ı
istenildiği biçimde sa ğlan
i
veya
geçersizliği söz konusu olsa, Güney
Bir tapunun geçerli ğ
ıbrı s yargı yerleri baş vurucunun baklentisi do ğrultusunK
da istenen karar ı kolaylıkla sa ğlayacaktır. Sorumlu devlet
r.
Türkiye'nin, bunlar ın do ğruluğunu ara ştırması olanaksızdı
yukarıda
nı
Tazminatlarm belirlendi ği davanın üçüncü a şaması
gözeterek
yorumlamak
gerekiyor.
değinilen ko şulları
ı saca değindiğimiz bu sakmcalar, savunmalarm ı oturtK
tukları gerekçelerin etkili olmamas ı üzerine, son duru şmada
güçlü bir ekiple temsil edilen Türkiye'nin tazminatlar ın aynda görü ş belirtmeye bile gerek görmedikleri
rmtıları karşısı
r.
küskün bir ortamda Mahkeme'ce sonland ırılnMş olmaktadı
Kararda önce ba şvurucunufl maddi tazminat istemleri de ğerlendirilmiş tir:
"Il. MADDI ZARAR
27. Ba şvurucu, mülkün kan ıulaş tırıldığı yönündeki herhangi
bir bildirim için tazminat talebinde bulunmad ığın ı vurgulamış tır.
rma konusu
Mahkeme kararının doğrultusunda, ba şvurucu, kamula ştı
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araziyi geliş tirme veya kiralama yetkilerinin yitirilmesi ile s ınırlıdır.
Mülkün değeri ile diğer kazan ımları tayin eden kıymet takdir raporuna göre ise, baş vurucu, Türkiye tarafindan Mahkeme'nin zorunlu
yetkisinin tanındığı 22 Ocak 1990 ile 1997 y ılı sonunu kapsayan
dönemde ortaya çı kan maddi zarar nedeniyle 621, 900 CYP (K ıbrıs
Lirası) talep etmiştir. (4. paragrafa bakınız.)

Kıymet takdir raporunda baş vurulan yöntem, mülkün 1974 yılı
itibariyle piyasa bedelinin hesaplanmas ını ve Kuzey Kıbrıs 1974'te
Türk ordusu taraJindan işgal edilmemiş olsaydı mülkün sahip olacağı
değerin saptanması için, hesaplanmış bulunan değerin her yıl %12
oranında artırılmasını içermektedir. Mülkün ayrı ca 1974 yılında
yoğun bir biçimde ikametgdh alan ı ve turizm gelişimine doğru hızla
yol alan Kyrenia bölgesinde yer ald ığı önemle vurgulanmıştır. Mülkün işgali, mülk sahibini kiralama hakkı ndan yoksun bırakmış, bu
ise önemli oranda kira gelir yitiklerine yol açm ıştır.
Maddi zarar nedeniyle talep edilen mehla ğ, 1990-1997 yılları
arasında elde edilebilecek ve söz konusu y ılları kapsayan dönem
boyunca her yıl için malın tahmin edilmiş değerinin % 6'sı olarak
hesaplanmış arazi kiralarının toplamından ol şmaktadır.
28. Kıbrıs Hükümeti, ba şvurucunun itemiini desteklemi ş,
özellikle de Türkiye'nin Kıbrı s Cumhuriyeti'nin bir bölümünü
süregelen yasadışı işgalinin, maddi zarar dolayısı yla hükmedilen
miktarı azaltmak anlamı nda bir etken olarak kullan ılamayacağını
ileri sürmü ştür. Aksi bir yaklaşı m, görülmekte olan davada yasa
dışı saldırı ile adanın bir bölümünün Türkiye tarafindan i şgalinin
sonucu olarak ortaya ç ıkan söz konusu sözleşme ihlali de göz önünde
bulundurulursa, suç işleyen yanın, kusurundan yarar sağlamasına
olanak tanımak anlamına gelecektir.
29. Türk Hükümeti, zarar iddiasını n yukar
ıda belirtilmiş bulunan nedenlerle mahkeme tarafindan göz önünde bulundurulamayacağını ileri sürınüştür. Baş vurucu taraJindan talep edilen miktara
dair herhangi bir görüş ve öneride bulunulmam ıştır.
30. Komisyon delegesi, bilirkişi tarafindan ba şvurucu adına
hazırlanan arazinin geli şim potansiyeline dair mütalaan ın maddi
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zararın tazmini bakımı ndan gerçekçi bir zemin sa ğlamadığını günde- KIBRIS
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me getirmiştir. Kıbrı s'taki tarihsel gelişmeler yaln ızca başvurucuyu
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bireysel olarak etkilemekle kalmam ış, aynı durumdaki diğer birçok
insanı da etkilemiştir. Dolayısı yla bunlar da tamamen göz ard ı edilemez. Başvurucu taraf, genel politik konuma ba ğlı olarak mülkünün
indirgenmiş değeri için değ il ancak mülküne girme ve onu idare
etme hakkının kaybı nedeniyle tazminata hak kazanm ış tır. Komisyon
delegesi, 100, 00 Kıbrıs Lirası tutarı nda bir giderimin daha uygun
olacağı görüşündedir."
31. Mahkeme, ba ş vurucunun 9 parsel alan ile 1 apartman ın
halen yasal sahibi olduğunu ve 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin
ihlalinin, 1974'ten bu yana mülküne giri şinin engellenmiş olmasının
bir sonucu olarak, mülkünü kullanma ve ondan yararlanma olana ğını
tamamen kaybettiği gibi, mülkünün üzerindeki tüm kontrolünü de
etkili olarak yitirdiği gerçeğine dayandığını tekrar anımsatır. Bu
durumda başvurucu, Türkiye'nin, Mahkeme'nin zorunlu yarg ı yetkisini tanıdığı 22 Ocak 1990 tarihinden günümüze kadar söz konusu
ının ihlali ile doğrudan bağlantılı kayıpları nedeniyle belirli bir
haklar
tazminata hak kazanm ıştır.
32. Türk Hükümeti'nin, ba ş vurucunun tazminat isteminin
özüne yönelik itirazlarını bildirmiş olmasına ve ba şvurucunun ekonomik yitiklerine ilişkin hesaplamaları na herhangi bir itiraz gerekçesi
göstermemiş olmasına karşı n, Mahkeme, ba şvurucunun ileri sürdüğü
zarar tahminlerini, yaln ı zca bu nedenlerden dolay ı sorgulamadan
kabul etmiş değildir.
33. Bu bağ lamda mahkeme, ba şvurucunun u ğradığı yıllı k kira
bedeline ilişkin kaybı n, mülkün piyasa fiyatını n yüzdesi alınarak
hesaplanan ve ilgili dönemde ta şınmazlar üzerinden kazan ılabilecek
gelirin tazminine ili şkin genel yaklaşımı makul bulmu ştur.
Öte yandan, başvurucunun iddias ı, kaçını lmaz surette, mukayese
yapmaya yönelik gerçek bir veri yoklu ğuna ve gerek ülke içinde gerek
uluslararası alanda meydana gelen değişiklikler karşısı nda piyasan ın
duyarlılığı ile taşı nmaz piyasasının kararsı z seyri bakımı ndan yeterli
bir tespit yapmayı önemli derecede spekülatif bir hale getirmek tedir.
Başvurucunun kı ymet takdir metodu, Kyrenia bölgesindeki ta şınmaz
fiyatlarının 1974'ten 1997 y ılına kadar her yı l tutarlı olarak % 12
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dayanmaktadır. Arazinin bulunduğu bölgenin gelişim potansiyelinin
kabulü halinde dahi taşınmaz piyasasının 23 yıl boyunca devamlı olarak büyüme göstermeye devam edeceğ i varsa yımı tartışmaya açıktır.
Mahkemeye göre, başvurucunun zararını n hesaplanmasında bu oran
artışları gerçekçi birer dayanak olarak kabul edilemez.

34. Yukarı da ifade edilen belirsizlikleri hesaba katarak mahkeme,
bu madde altında, başvurucu taraJindan uğranı lan gerçek kayıpların
belirlenmesine yönelik giri ş imler itibariyle ve hakkaniyete uygun bir
değerlendirme yaparak 300.000 Kıbr
ıs Lirasına hükmetmiştir."

Böylece başvurucunun istediği 621.900 CYP (Kıbrıs Lirası)
maddi tazminat yerine Komisyon, 100,00 K ıbrıs Lirasmı yeterli
görürken, Mahkeme baş vurucuya 300.000 Kıbrı s Lirası ödenmesine karar vermi ş tir. Bu sonuca göre, Türkiye'nin savunmanlarmın, tazminat isteminin geçersizliğine ilişkin görüşlerini
korumak koşuluyla nicel değerleri de tartışması, bu konulardaki eleştiri ve karşı görüşlerini Mahkeme'ye sunması yararlı
olmaz mıydı ? Örneğin bir çok olayda ilk araştırmaları yapması
açısmdan nesnel saptamaları belirleyici düzeyde önem ta şıyan
Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun 100.000 ıbrıs
K
Lirası
düzeyindeki tazminat önerisini daha da a şağı çekmeye çalışmak veya bu düzeyde tutmak için çaba göstermek gerekmez
miydi? Tazminatlar konusunda görü ş geliştirmemek yoluyla
sessiz kalmak, "biz nası l olsa bu sonuuu kabul etmiyoruz, siz ne
isterseniz yapın" demek doğru bir yakalaşım mıdır? Bu tutumun

doğru olmadığı, yapılan ödemelerle ortaya konulmu ştur.
Hükümetin son aş amada, özellikle iki konuyu gözden
uzak tutmarnası gerekiyordu. Birincisi, Aİ HM'nin bu dava
nedeniyle üçüncü kez karar için toplanmas ının, tazminat istemlerini belirleme amacma yönelik oldu ğu idi. Yani Türkiye
katılsa da katılmasa da, bir savunma yapsa da yapmasa da
tazminatlar karara ba ğlanacaktır. 0 zaman gündemdeki sorun
ne idiyse, o doğrultuda çahşma yapıp, parasal yükümlülüklerin
olabildiğince aşağıya çekilmesi gerekiyordu. Hele, çok seçkin
bir hukukçu olan Komisyon delegesi S. Treçhsel'in, temsil etti ği
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kurum adma başvurucunun ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin istedi ği
tazminatm altıda birinden bile az bir ödemeyi yeterli gördü ğü
koşullarda, bu olanak boş yere tüketilmemeliydi.
Tazminatlar belirlenirken göz önünde bulundurulmas ı
gereken ikinci önemli konu da, ilk kararda yer alacak parasal
değerlendirmelerin, s ırada bekleyen yüzlerce, binlerce ba şvuru
açısmdan kalıcı bir örnek olu şturacağı gerçeğiydi. Nitekim de
öyle oldu. Böyle durumlarda, sorunlara çok daha geni ş bir
açıdan bakılması gerekiyordu. Ancak bu yap ılmadı.
AİHM, kararın izleyen bölümlerinde, ba şvurucunun tümüyle siyasal söylemlerden olu ş an manevi tazminat istemlerini
değerlendirmiştir:
"111. MANEVI ZARAR
35. Ba şvurucu ayn ı zamanda, manevi zararına bağlı olarak
621, 900 Kıbrı s Lirası isteminde bulunmu ş; doğ rudan kendisiyle
ilgili çeşitli ağırlaştırıcı etkenlerin de Ivlahkeme'nin de ğerlendirmesinde gözetilmesi gerektiğ ini ileri sürmüş tür. Bunları, malvarlığı
hakları ndan uzun süreli yoksunlu ğu kadar, Kuzey K ıbrıs'ta Türk
Ordusu'nun varl ığına bağlı olarak ortaya ç ıkan çaresizlik duygusu
ısı z girişimler
yanı nda mülkiyetin kendisine aidiyeti için yapt ığı başar
olarak betimlemektedir. Göz önünde bulundurulmas ı gereken diğer
bir ölçü de; ba ş vurucunun ailesinin ku şaklar boyu yaşam ış olduğu
Kyrenia'da büyüdü ğü ve ş imdi ise kendi ülkesinden uzakla ştırılmış
bir kiş i konumunda oldu ğudur. Türk Hükümeti'nin, ba şvurucunun
mülkiyet hakkını n ihlaline ilişkin herhangi bir kan ıt sağlamaya çal ışmamış olması gerçeği, dikkate al ınması gereken başkaca ağırlaştırıcı
etkendir.
ı ve Avrupa kamu
ıca, kamu yarar
Başvurucunun isteminde, ayr
düzenine ilişkin etkenler de yer almaktadı r. Tazmin yükümlülü ğü
yanı nda, mevcut durumda Sözle ş me'de belirlenen hukuki standartları n incelenmesine neden olabilecek yüksek oranda manevi tazminata
gereksinim olduğu belirtilmektedir. Sürüncemeler ve ba şvurucuya
açı k olan yön temsel yolları n yorucu etkileri, sorumlu Hükümet'in
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erteleyici tutumu ve yarg ı lama boyunca yap ılan çeş itli itirazlar da
ayrı ca göz önünde bulundurulmal ı dır.

Diğer bir ağırlaştırıcı etken de, Türkiye'nin süregelen politikas ı
ve görevlilerinin, i şgal (angaje edilmiş bölgede. bölgesine müdahaleleri
ve Kıbrıslı Rumlara ait mülklerin ayr ımcı bir şekilde tan ınmaması dır.
Bu tür ı rk ayrımcılığı na yol açabilen politikalar, ba şvurucu aç ısından
acı kaynağıdı r ve insan haklarını n uluslararas ı standartların ı düşük
düşürücü ve a şağılayıcı bir nitelik olu şturmaktad ır.
36. Kıbr
ı s Hükümeti, bu madde alt ındaki başvurucunun istemlerini desteklemiş tir. Kıbr
ıs Hükümeti, ula şı mını n engellenmesinin,
aile mirasını n bir parçasını olu ş turan her müll<te güçlü bir aile ili şkisinin bulunması na bağlı olarak, ba ş vurucuda derin bir çaresizlik ve
başarısızlık duygusu uyand ırdığ-ı nı düşünmektedir. Kıbr
ıs Rumlar
ına
karşı geliş tirilen etnik ayr
ımcılığı n da bu bağlamda önem arz etmesi
gerekir ve bu durumun da ba ş vurucunun duygular ın ı etkilemiş
olduğ u ortadadır."

Başvurucı.mun ve davaya katılan Kıbrı s Cumhuriyeti'nin
karardan aktar ılan gerekçe ve istemleri konusunda sorumlu
hükümet ne yanı t vermiştir? Nas ıl bir karşı görüş geliştirmiştir?
Kararm 37 numaralı paragrafı bu konuya ayr ılmıştır ve aynen
aşağı da yazılı olduğu gibidir:
"37. The Turkish Government offered no observations under
this head."

Yani,
37. "Türk Hükümeti bu madde alt ı nda herhangi bir görü ş
sunmamıştır."

Oysa, gerek ba şvurucunmı gerekçe Güney ıbrı
K s Cumhuriyeti'nin yukar ı da 35. ve 36. paragraflarda manevi tazminat istemlerinin gerekçesi olarak ileri sürdükleri nedenler,
tümüyle bilinen siyasal söylemleridir. Bunlarm kar şısında
susmak yerine bir kez daha Türkiye'nin bilinen gerekçelerinin
yinelenmesinin ne zarar ı olabilirdi. Örne ğin Sözleşme'nin 8.
maddesiyle ilgili savlar ının yargılamanın önceki a şamasmda
Mahkeme'ce yerinde görülmemesine kar şm, ba şvurucu salt
siyasal iz bırakması amacıyla abartılı biçimde uzun uzun bu
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n üzerinde durmuş tur. Türk hükümeti de, terneldeki KIBRIS
konuları
ndan karara BAŞ VURUI.ARI
savunmalarını bir kez daha öne ç ıkararak en azı
n yapılmaması VE TAZMİ NATLAR
geçirilmesini sa ğlayabilirdi. Kan ımızca bunları
da önemli bir eksikliktir.
Kararın izleyen paragrafmda A İHK'nun delegesi S. TREndan sunulan görüş ve öneriler yer almıştır:
CHSEL tarafı
38. "Komisyon üyesi, hüküm kurulmas ı gerektiğini, ancak
başvurucu tarafindan ileri sürülen baz ı ağırlaştırıcı nedenlerin, 8.
maddeye ilişkin savları n mahkeme tarafindan reddediliyor olmas ı ve.
ilk baş vuruda 14. madde alt ında herhangi bir iddian ın gündeme getirilmemiş bulunması karşısı nda, özellikle evinden yoksun b ırakıldığına
ve Yunan kökenli bir K ıbrıs vatandaşı olarak ayrımcılı k uygulandığına ilişkin ileri sürülmüş savları n kabul edilemeyeceğ i görü şündedir. Ayrı ca delege, ba ş vurucu tarafindan yerlerinden edilen Yunan
kökenli Kıbrı s vatandaşlarının koşulları na yönelik genel nitelikteki
söylemlerin kamu yarar ı na gerekçe gösterilmesinin, Sözle şme'nin
5. maddesi kapsam ında yap ılan baş vuruda yaptırımı gerektirici herhangi bir durumu kan ı tlayamayacağı , bunun, bireysel baş vurunun
sınırlarının aşılması demek olacağı düşüncesindedir. Bu doğrultuda
ıs Lirası manevi tazminat ı uygun bulmuştur."
20, 000 Kıbr

ilginçtir ki, manevi tazminat ba ğlamında ve hukuksal
anlamda söylenebilecek bir şeyler varmış . Bu etkinliği de,
nda davada yansız konumda
Türkiye'nin suskunlu ğu karşısı
bulunan Komisyon delegesi yerine getirmi ş.
Mahkeme, manevi ödence ile birlikte, di ğer parasal istemler konusunda sonuç olarak a şağıdaki kararı vermiştir:
39. "Mahkeme, ba şvurucunun mülkiyet hakkını kullanamıyor
olması nedeniyle y ıllarını n keder, çaresizlik ve ba şarısızlık duygusu
içinde geçmi ş olması gerçeğinden hareketle, bu madde alt ında ve başvurucunun yeterli gördüğü tutar doğ rultusunda hüküm kurulması
gerektiği dü şüncesindedir.
40. Öte yandan, komisyon üyesi gibi Mahkeme de, mevcut
davanın Kuzey Kıbrı s'ta Yunan kökenli K ıbrı s vatandaşlarını n mülkiyet haklarını n genel durumu ile ilgisi bulunmadığını ve yalnızca
başvurucu yan ın içinde bulunduğu kiş isel durumuna ili şkin bireysel
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isteme yönelik olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda, mahkeme,
son kararı nda, '... uluslararas ı hukuk anlanıında, Mahkeme, önüne
getirilmiş plan iddialara konu olmu ş, 1974'te Türkiye'nin Ada'ya
askeri müdahalesinin yasal veya yasad ışı olduğuna ilişkin bir belirlenıe yapnıayı gerekli görmemektedir." Mahkeme aynı zamanda,

evine ilişkin saygı gösterilmesine dair ba şvurucunun haklarm ın
ihlal edildiğine iliş kin iddiaları reddettiği gibi başvurucunun
sözleşme çerçevesindeki ba ş vuru nedenlerinden olmayan
ırksal ayrımcıl ık sorularma iliş kin herhangi bir belirleme de
yapmamıştır.
Mahkeme, adalet ve e şitlik ilkelerine dayanan davan ın bu
başlığı altında 20, 000 Kıbrıs Lirası tazminata hükmetmiştir.
IV. BAŞ VURUCUNUN HARCAMA VE G İDERLERİ
41. Yargılamanın değişik evrelerine ba ğlı olarak Komisyon
ve Mahkeme'ye ayrmt ılı gider hesapları sunan ba şvurucu yan,
katma değer vergisi de içinde olmak üzere gider ve masraf
kalemi kapsamında 137.084, 83 ıbrıs
K
Lirası talebinde bulunmuştur. ı
Kbrıs Hükümeti aşağı da yazılı bulunan maddeler
konusunda ba şvurucu yanın istemini desteklemektedir:
a. Komisyon'da yap ılan iş lemler için 34. 571, 25 K ıbrıs
Lirası
b. Mahkeme'de itirazlara haz ırlı k evresi için 30,190 K ıbrıs
Lirası
c. Mahkeme huzurunda esasa yönelik evre için 49. 112,38
ıbrıs Lirası
K
rası

d. 50. maddeye iliş kin işlemler için 23. 211, 20 K ıbrıs Li-

Baş vurucu, gerek Komisyon gerekse mahkeme huzurunda
birçok duruşmanın yapılması beklenen bu tür bir davada Kraliyet danışmanı gibi iki ıbrıslı
K
avukatın hizmetine ba şvuruda
bulunduğunun kan ıtlarmı da ibraz etmiştir.
42. Türk Hükümeti ba ş vurucunun sunumlarma ilişkin
yorumda bulunmamıştır.
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43. Komisyon Delegesi, ba şvurucunun yarg ılamanm bir- KIBRIS
BAŞVURULARI
çok evresirıde iki avukat ve buna ek olarak dan ışmanlarca tem- VE TAİMINATIAR
sil olunması gerekmediği gerekçesiyle giderlerin abart ılı olduğu düşüncesindedir. Ayr ıca ba şvurucu, Kıbrıs Hükümeti'nden
maddi destek elde etmi ştir.
44. Mahkeme, ba ş vurucunun mülkiyet iddialar ı bağlamında, görülen davan ın bir bütün olarak sözle ş me sisteminin
temel etkisine yönelik birbirine ba ğmilı uyuşmazlıklar ı gündeme getirdiği görüş ündedir Süreç, komisyon huzurunda birkaç
duruş ma ile mahkeme önünde 3 duru ş ma içermekte olup,
buna bağlı olarak ba şvurucu kendisini temsilen iki avukat
ile, Birleş ik Krallık Kraliyet dam şmanlığından bir uzmanın
hizmetinden yararlanm ıştır. Mahkeme, masraf ve giderlerin
zorunlu olarak fiilen olu ştuğu ve toplamının uygun oldu ğu
görüş ü ile tamamen tazmini gerektiğ i sonucuna varmıştır.
V. KIBRIS HÜKÜMET İNE A İT
MASRAF VE G İDERLER
45. Kıbrıs Hükümeti, davaya ilişkin yapılan masraf ve
giderler bak ımından geri ödemeye hükmedilmesi gerekti ğini
ileri sürmüş , bu anlamda 48.315.77 K ıbrıs Lirası isteminde
bulunmuş tur. Hükümet, Mahkeme'nin iki karar ıyla birlikte
fazlasıyla kanıtlanmış yaklaşımı doğrultusunda önemli oranda kaynağm davaya tahsisi nedeniyle tazminata de ğil ancak
bu nedenle yap ılmış giderlere hükümet lehine hükmedilmesi
gerektiğini belirtmiştir.
46. Türk Hükümeti bu talebe iliş kin herhangi bir aç ıklamada bulunmamıştır.
47. Komisyon üyesi ise aksi görü ştedir.
48. Mahkeme, uluslararası mahkemeler önünde görülen
ış oldukları gider ve
çekişmeli yargılamada devletlerin yapm
masraflara katlanmalar ı gerektiğini anımsatmıştır. (örn. Bkz.,
ı Tüzüğü 64. maddesi ve bu mahkeUluslararası Adalet Divan
menin istişari görü şü;

"BM İdari Heyeti'nin 158 say ılı Yargılama

Uygulamaları"). Mahkeme, bu kuralın Avrupa kamu düzeni499
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nin bir aracı olan Sözleşme'nin, Sözle şme Organları önüne
Sözleş me'de belirtildiği ş ekli ile 24. madde ile veya 48. madde
uyarınca kendi uyruklar ının haklarını korumak için dava
getiren veya getirilen Yüksek Sözle şmeci Taraflar aç ısmdan
özel niteliği dikkate almarak daha etkili bir uygulamaya sahip
olduğunu dü şünmektedir. İlke olarak, Mahkeme'nin görü şüne
göre, Sözleş me'nin etki alanında bulunan toplumun ç ıkarlarmı
bir bütün olarak korumak için, kendi ç ıkarları ile çakış sa bile,
gider ve harcamalara ili şkin olarak bir geri ödemenin yap ılmasmm uygun olmad ığı görüşündedir.
Bağlantılı olarak, Mahkeme, Kıbrıs Hükümeti'nin gider ve
harcamalara ili şkin isteminin dü şmesine karar verir.
VI. Temerrüt Faizi

49. Mahkemeye göre elde edilen bilgiler do ğrultusunda
karar tarihinde ıbrı
K s'ta uygulanan yasal faiz oran ı % 8'dir.
BU NEDENLERLE MAHKEME,
1. 2 oya karşılı k 15 oyla da yalı devletin başvurucu yan ın
Sözle ş me'nin 50. maddesine göre tazminat karar ı na hak kazanmadığına ilişkin iddiasını n reddine,
2. 3 oya karşılı k 14 oyla üç ay içinde da yalı devlet tarafindan
baş vurucuya maddi zarar nedeniyle 300.000 (Üç yüz bin) K ıbrıs
Lirası ödenmesine,

3. 2 oya karşılı k 15 oyla üç ay içiiıde dayalı devlet tarafindan
baş vurucuya manevi zarar nedeniyle 20.000 (yirmi bin) K ıbrıs Lirası
ödenmesine,
4. 4 oya karşılı k 13 oyla üç ay içinde da yalı devlet tarafindan
baş vurucuya masraf ve giderler için 13., 084 (Yüz otuz yedi bin
seksen dört) Kı brıs Lirası ve 83 (seksen üç) kuru ş ödenmesine,

5. 2 oya karşılı k 15 oyla 3 aylı k sürenin bitiminden uzla şmaya
değin yukarı da belirlenen tutarlar üzerinden y ıllı k % 8 oranında basit
faizin ödenmesine,
6. Kıbrı s Hükümeti'nin masraf ve giderlere ilişkin talebinin
oybirliğiyle reddine,
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7. Geriye kalan adil karşılık istemlerinin oybirliğiyle reddine,
karar vermi5tir."310 (Loizidiou/Turkiye, 1998)
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Ilginçtir ki, Türkiye açısmda çok yönlü önemi bulunan bu
kararm, günümüze değin kamusal birimlerce dilimize çevrilip
dağıtımı gerçekleştirilmemiştir İnternet sitelerinde veya bültenlerde kamuoyunun bilgisine sunulmamıştır.
Mahkeme, yoğun politik tartışmalara da yer verdi ği
Xenides Arestis kararmda, Türkiye'nin ko şullarım daha da
ağırlaştıran değerlendirmeler yapmıştır. Sözleşmenin 8. maddesindeki konutuna saygı hakkı ile 1 Numaralı Protokol'ün
1. maddesinin koruduğu mülkiyet haklarma yönelik Türk
u sürekli ihlalden yakman,
Silahlı Kuvvetleri'nin oluşturduğ
kendisini Yunan Ortodoks ve aslen Yunan Kıbrıslılı olarak
tanımlayan başvurucunun, 1975 yılı Ağustos aymdan bu yana,
nı kullanmasmın engelevine girmesinin, evini ve malvarlığı
lendiği belirtilmektedir. Mahkeme davacmın durumunun,
unu,
Loizidiou/Türkiye kararmdaki ko şullardan farklı olduğ
nedeniyle,
evini
kullabaşvurucunun Famagusta'da ya şaması
namadığını belirtmiştir.
Mahkeme, Kıbrıs/Türkiye (10 Mayıs 2001) kararmda olu gibi, ülkesinden sürülen Yunan K ıbrıslı başvurucunuiı,
duğ
evine ilişkin 8. madde bağlamında sürekli ihKuzey ıbrıs'taki
K
n Annan Planı'nı
lal koşulları
nın oluştuğu ve Yunan Kıbrıslı' ları
ret etmelerinin, ülkeden sürülen ki şilerin haklarma yönelik
ihlali sona erdirecek hukuksal sonuçlar içermediği üzerinde
durmuştur. . Mahkeme, ayrıca, davacının hala kendi toprağmın
yasal sahibi olarak göründü ğünü belirterek, Türkiye'nin ba şvurucunun istemlerine karşı üç ay içersinde uygun bir çözüm
getirmesi gerektiği üzerinde durmuştur.
Mahkeme, başvurucunun taşmmazma ulaşamaması konusunda ise, önceki davalarda vard ığı sonuçlardan, (özellikle
ı yönde değerlendirmeler
Loizidiou/Türkiye davasından) farkl
gerektirecek bir neden bulamadığını belirtmiştir. "Davacı, 1974
310

Kılmç, Utku, çevirisi.
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KIBRIS yılından bu yana bölgeye giriş inin engellenmesinin sonucu olarak,
BAŞVURULARI taşınmazı üzerindeki tüm denetimini yitirdi
ği gibi, malvarlığının
VE TAZMINATLAR

barışçıl kullanımından yoksun bırakılmıştır. Bu koşullarda, Ada'ya
giriş inin sürekli önlenmesi, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine
bağlı hakları na müdahale olarak görülmektedir. Ba şvurucunun taşınmazına ula şmasının, 1974 yılı nda Ada'daki Türk müdahalesini
izleyen yı llarda yerlerinden ayrılan Kıbr
ıslı Türk nı ültecilerin yeniden
ev edinme gereksinimlerinin kar şılanması amacıyla engellenmesi,
bir başka deyişle başvurucunun konu tuna karşılıksız kamulaştırma
biçiminde el konulması, mülkiyet haklarının tümden çiğnenmesini
haklı çı karan nedenler olarqk yorumlanamaz. Böyle bir olay ne ba şvurucunun kiş isel mülkiyet hakkını n Sözle şme'ye göre korunmasını
sonlandırmaktadı r, ne de Kıbr
ıs'taki iki topluluğun karşılıklı toplu msal görüşmelerinin konusuyla bağlantılıdı r. Bu gerekçelerle Mahkeme,
davacının taşınmazına girişinin, denetiminin ve bar
ışçıl kullan ımının
her hangi bir karşılı k ödenmeksizin önlenmesi nedenleriyle olayda 1.
Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildiği ve ihlalin süreklilik
taşıdığı sonucuna varm ıştır."

Mahkeme, baş vurucunun 14. maddeye aykırılik savlarmı
değerlendirirken, davan ın koşullarının, baş vurucu yönünden
farklı bir açıdan görülse de, yak ınmaların Sözleşme'nin 8.
maddesi ve 1. Numarali Protokol'ün 1. maddeleri ile ba ğlantılı
olmaları nedeniyle, 14. maddeyle örtü ştüğünü belirtmiştir.
Anılan maddelerin ihlal edildi ğinin saptanması nedeniyle,
ayrıca, Sözleşme'nin 8 maddesi ile 1. Numaral ı Protokol'ün 1.
maddesinin 14 madde ile ele almarak, birlikte ihlalinin olup
olmadığını incelenmeye gerek duymam ıştır.
Mahkeme'nin Türkiye'de uzla ştırıcı bir çözüm yöntemi olarak yorumlanan 46. maddeye ili şkin gerekçelerinde
ise, başvurucunun 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesi ve
Sözleşme'nin 8. maddesi kapsam ındaki haklarmın ihlal edilmesinin, büyük sayıdaki insanları ilgilendiren politik bir
sorun olduğu bulgulanmıştır. Davacıııın evine saygı, malvarlığını güven içinde kullanma gibi haklar ının çiğnenmesinin nedeninin, Kuzey K ıbrıs Türk Cunıhuriyeti'nin politika
ya da uygulamaları sonucunda oldu ğu belirtilen kararda,
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Mahkeme'nin, Kıbrıslı Rumların Türkiye'ye karşı açtığı ve
henüz sonuçlanmayan yakla şık 1. 400 taşmmaz davasını göz
ardı edemeyeceği belirtilmiştir.
Mahkeme, Türkiye'nin, yarg ılama sonucunda saptanan
Sözleşme ihlallerirıi başvurucu açısı
ndan olduğu kadar, henüz
başvuruları sonuçlanmamış bulunan benzer durumdaki di ğer
yakınmacılar yönünden de gerçekten etkili bir düzeltme ve
giderim yöntemi doğrultusunda güvenli bir çözüm bulması
gerektiğine karar vermiştir. Böyle bir çözümün üç ay içinde
hazırlanması ve bu tarihten üç ay sonra da uygulaman ın gerçekleştirilmesi öngörülmü5tür.311 (Xenides Arestis /Türkiye,
2005)
Xenides Arestis kararı, sorunları çözmemekle birlikte,
Mahkeme'nin ı
K brıs'ı
n kuzeyindeki örgütlenmiş Türk varhğmı
anımsaması, konuya olumsuz yaklaşsa da Annan Planı'ndan
söz etmesi ve özellikle uyuşmazlığm politik yönünü açı
k bir
biçimde kavraması nedeniyle, önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Mahkeme'nin s ıradaki davalar için etkili çözüm
yöntemleri bulunmasmı istemesi de, politik uzla şmalara açı
k
bir ammsatma olarak yorumland ı.
AIHM, oyçokluğu ile aldığı bu kararla, Türkiye'ye etkin
bir iç hukuk yolunu bulması için alt
ı ay süre vermiş ve olası
gelişmelerin sonuçların
ı görmek üzere, yaklaşık 1.400 Rum'un
başvurusunu ertelemişti. Mahkeme, Arestis'e, yargılama giderleri için 65. 000 Euro ödenmesini kararla ştırırken, pek çok
davada yaptığı gibi, tazminat kararı için henüz hazır olmadığını
belirtmişti. Bu karar üzerine, KKTC'nde bir Tazmin Komisyonu kuruldu. Rum Yönetimi 'nin olumsuz tutumuna kar şı
n,
70 Rum'un başvurduğu belirtilen Komisyon'un, bazı davaları
karara bağladığı bildirildi.
AİHM, Myra Ksenides Arestis davas ı
nı, 7 Aralı
k 2006
günü yeniden de ğerlendirdi. Aç ıklanan son karara göre,
Türkiye'nin başvurucuya toplam 885. 000 Euro tazminat
ödemesi kararlaştırıldı. AİHM kararmda, KKTC'de Tazmin
311

Dinç, Güney, Sorularla AİHS, TBB yayını, s. 415, Ankara 2006.
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KIBRIS Komisyonu'nun oluşturulduğuna değinilerek bu, yapilanmaBAŞVURULARI nin "ilkesel olarak", Mahkeme'nin Arestis davasma ilişkin önceki
VE TAZMINATLAR

kararının gereklihiklerini kar şiladığı belirtildi. AtHM'nin bu
kararmın, KKTC'de olu şturulan Tazmin Komisyonu'na onay
olarak yorumlanabileceği ve halen bekletilen 1. 400 kadar
Rum baş vurusunun, Tazmin Komisyonu'na yönlendirileceğine ilişkin yorumlar yap ılmaktadır. Ancak Mahkeme'nin
ve uyuşmazlıkların yanlarmm yakın gelecekteki tutumlarını
şimdiden saptamak olanaks ızdır. AİHM'nin, başlangıçtaki
soyut yaklaşımları nedeniyle yaşanan sorunlara kararlar ıyla
eklediği çözümsüzlükler, mülkiyet hakkı uyuşmazlıklarmda
karmaşa yaratmakla kalmamış , çok yanlı uluslararası örgütlenmeleri de içinden ç ıkılması çok güç sorunlarla karşı karşıya
bırakmıştır.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin (2004) 6 sayılı
Tavsiye Kararı'nı
n ekindeki 13. maddede, "Pilot Dava"rurı ne
anlama geldiği ve böylesine bir karar ı
n elde edilişinden sonraki
işlemlerin nasıl yürütülmesi gerekti ği anlatılmıştır." Ulusal hukuktaki yada uygulamadaki yap ısal veya genel yetersizliklere değinen
pilot davada karar verildiği ve aynı sorunların tekrarlandığı çok sayıda
baş vuru Mahkeme'ye çözüm için sunulmu ş bulunduğu veya bu tür
yeni başvuruların yapılacağı gözlemlendiği zaman, dayalı devletin,
olası başvurucuların, uygun koşullarda, sorunlarını yetkili bir ulusal
organ önünde çözebilmeleri için, etkin bir hukuk yoluna gidebiln ıeleri
olanağına sahip kılınmaları sağlamalıdır. Böylesine hızlı ve etkili
bir hukuk yolu, Sözle şme yapılanmasının ikincillik ilkesine uygun
olarak, başvurucuları n ulusal düzeyde bir giderim elde etmelerini
olanaklı kılacaktır."312

Görülüyor ki Bakanlar Komitesi, üye ülkelerde art arda
yinelenebilen çok sayıdaki birbirine beneyen uyuşmazlıklar
için, yakınmacilara "...yetkili ulusal bir organ önünde etkili bir
hukuk yoluna başvurnıa olanağının açılmasını..." önermektedir.
Ayn
ı belgenin 14. maddesinde de "Bu tür iç hukuk yolunun
oluşturulması, Mahkeme'nin iş yükünü de önemli boyutta azalta312
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caktır..." denilmektedir. Ancak buradaki sorun, çe şitli politik

YARG İ LAN!N

yönlendirmeler sonucunda uluslararas ı nitelik edinmiş, binlerce kişinin abartılı kazanç beklentilerinin odağı durumuna
gelmiş bir uyuşmazhğm, ulusal organlarca çözümünün ta şıdığı
güçlüklerdir. Böylesi bir çözümün, uyu şmazlığm görünen ve
görünmeyen bütün- yanlarınm tetiklemeleri sonucunda, sondan adaletsiz yükümlülükler oluşturması
rumlu devlet açısı
kaçmılmazdır. Myra Ksenides Arestis davasmın, KKTC'ndeki
Tazmin Komisyonu uygulamalar ını benimseyen bir tür pilot
karar olarak genelleşme eğilinıi içerdiği belirtilmektedir. Amaç,
Loizidiou ve ardmdan gelen Arestis davalar ında kararlaştırılan
çok yüksek tazminatlarm, Tazmin Komisyonu eliyle di ğer başvuruculara da sa ğlanmasıdır. Henüz yeterince belirginle şmemiş bulunan yeni giri şimin hangi beklentilere çözüm getirece ği
ise, ancak uygulama içinde anla şılacaktır.

YEN İ LENMES İ

2. Yargılamanın Yenilenmesi

Yargı kararlarının yerine getirilmesinde en doyurucu yöntem, Sözleş me ihlalinden önceki ko ş ullara geri dönebilmektir.
Böyle bir sürecin nasıl işletilebileceği konusu, üye ülkelerin
hukuksal yap ılanmalarına göre farklilıklar ta şıyabilmektedir.
2002 yiimdan itibaren, AIHM kararlarını ulusal hukuka uyarlanı sağlamak
mak, AİHS' nin iç hukukta do ğrudan uygulanması
amacıyla, Türkiye'de bir dizi hukuksal yenilik gerçekle ştiılama yöntemleri yasalarmda yap ılan
rildi. İlk aşamada yarg
değişiklikle, A İHM'nin kesinleşmiş kararları, ilgilendikleri
n yenilenmesi nedeni olarak
davalar açısmdan yarg ılamanı
kabul edildi.
lan değişiklikle, yarHUMK'da 4793 say ılı Yasa ile yapı
gılamanın yenilenmesi nedenlerinin yer ald ığı 445. maddeye
eklenen 11. bent ile,
"Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Korumaya
Dqir Sözle ş me'nin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildi ğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararıyla
tespit edilmiş olması, "yargılamanın yenilenmesi nedeni olarak

benimsendi.
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YARGILAMANIN
YEN İ LENMES İ

2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemleri Yasas ı'nı
n 53.
maddesinde 15.7.2003 gÜnlü 4928 say ılı yasanın 6. maddesi
ile yapılan değişiklikten sonra AİHM' in kesinleşmiş kararları, idari yargı açısı
ndan da yargılamanı
n yenilenmesi nedeni
olarak kabul edildi.
Her iki yasaya göre de, bu yetkinin AİHM kararının
kesinleşme tarihinden itibaren bir y ıl içinde kullanı
lması öngörüldü.
AİHM kararlarma, yargılamanın yenilenmesi yoluyla ulusal hukukta etkinlik kazandırılması, en doğru çözüm olmuştur.
Yarg
ı dışı erklerin görüş açıklamalarım bile gerektirmeyen,
kendiliğinden uygulanabilen, ulusal hukuka göre sonuçlanan
ve son sözün yarg
ıya bırakıldığı bir işleyiş, devletin anayasal
yapılanmasma da uygun düşmüştür. Ancak bu işleyişin de
bazı güçlükleri bulunmaktad ır. Yukarıda da değindiğimiz
gibi, AİHM'de görülmekte olan bir dava, ulusal yarg ı yerleri
açısı
ndan bekletici neden de ğildir. Ayn
ı durum, AİHM için de
geçerlidir. Mahkeme, kendisine sunulan malvarl ığı konusundaki bir davayı sonlandırmak için, örne ğin ulusal yargı yerindeki
bir giderim davasmın sonucunu beklemeyecektir. Örne ğin,
ulusal mahkemede tapu iptali yoluyla bir karşılık ödenmeden sonlandırılan taşınmaz malvarlığıyla ilgili başvuruda,
AİHM'nin ihlal saptamakla birlikte, ayr ıca taşınmazm değeriyle örtüşen bir giderim kararla ştırdığı olayda, yargılanmanm
yenilenmesi nasıl uygulanacaktır? Ya da uygun süreleri aştığı
için Sözleşme'nin 6/1. maddesinin çiğnendiği kararlaştırılan
davada, yargılamanın yenilenmesine karar verilmesi, kime, ne
yarar sağlayacaktır?
Bu ve benzer konularda farklı görüşler ileri sürülmektedir. "AİHM'nin kesinleşmiş kara riarı yla tespit edilmiş her hüküm
için, yargılaman ın yenilenmesi isteminde bulunulabileceğinin bir
genel kural olarak kabulü HUMK'n ın 445111. . maddeleri uyarınca
zorunludur."313
" Sunu, Mehmet Handan, AİHM Kararlarının İcrası Bağlamında Yargı lamanın Yenilenmesi, Insan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı, s. 666 TBB
Yaymı, Ankara 2004.
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HUMK'nın 450. maddesinde:

YARG İ LAMAN İ N
YEN İ LENMES İ

"İadei muhakeme talebi muvafik ı kanun ise kabul ve yeniden
muhakeme icrasiyle tebeyyün edecek hale göre verilmi ş olan karar
tasdik veya k ı smen veya tamamen tadil olunur. 445 inci maddedeki
8, 9 ve 10 uncu sebeplere, binaen iadei muhakeme arzuhali kabul olunursa başkaca tetki kat icra olunmaks ızı n iadeten tetkiki talep olunan
hükmün iptaline karar verilir." denilmektedir.

HUMK'nın445/11. maddesine göre yarg ılamanın yenilenmesi istemiriin kabulü ile birlikte, kan ımızca, yasaya uygunluk
koş ulu da yerine getirilmi ş olmaktadır. Talebin "muvakıfi kanun" olması, yani yasaya uygun bulunmas ı, A İHM'niıı ihlal
kararmın sunulması ile çözülmektedir. Yasan ın açık buyruna karşın, Aİ HM kararının yargılamanm uygun süreleri
aştığı , tazminat içerdi ği gibi gerekçelerle içerik incelemesine
gerek bulunmadığı yolundaki görü şlere kar ılmak olanaksızdır. HUMK'nm 445/11. maddesine göre, yerel mahkemenin
yargılamanın yenilenm esi karar ı vermeden önce, kanımızca
bu tür sorgulamalara hakk ı bulunmamaktad ır. Öncelikle
445/11. madde yerine getirilerek, yarg ılamanın yenilenmesi
n yanlarmın yönlendirmendan davanı
kararı verilecek, ard ı
m
leri doğrultusunda, uyu şmazlığ özü de ğ erlendirilecektir.
Uyuşmazhklar çok çe şitli olabildiği gibi, giderim yöntemleri
de önceden belirlenemeyecek kadar seçenekler içerebilmekteıcı
n
dir. Bu a ş amadan sonra, do ğru kararı vermek, ulusal yarg
r.
öngörüsüne ve deneyimine kalmaktad ı
Yargılamanın yenilenmesiyle ilgili son bir konuya de ğinmekte yarar bulunuyor. A İHM, yarg ılamanın yenilenmesi konusundaki yak ınmaları, yeni uyu ş mazliklar olarak görmüyor.
Bu nedenle de, gelen ba şvuruları, asil ana davanın kararının
kesinle ş mesinin üzerinden 6 aydan fazla bir süre geçmi şse,
incelemeksizin reddediyor. Bu ko şullarda yarg ılamanın yenilenmesi sürecine yönelik sorunlar, Sözle ş me'nin 46/2. maddesi
nı sağlamakla
nın uygulanması
bağlamında, A İ HM kararları
görevli bulunan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin genel
denetim yetkisi içinde de ğerlendiriliyor.
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SÖZLE ŞM E' N İ N
DOĞRUDAN
UYGULANMASI

3. Sözleşme'nin Doğrudan Uygulanmas ı
Başlangıçtan beri belirtmeye çalıştığımız gibi, insan hakları
ihlallerinin doğrudan sorumluları, ilgili devletler olmaktad ır.
AİHM'nin ihlal kararı verdiği olaylarda, kararları
n gereklerini
yerine getirmek, giderim ko şulu varsa, ödemeleri gerçekle ştirmek, devletlerin sorumluluğu altındadır. Uluslararası örgütlenmenin bir gere ği olan bu işleyişi, daha başka yöntemler
içinde sürdürmenin olana ğı da bulunmamaktadır. Örneğin,
suçluları saptamak, birlikte kusurlular arasmdaki sorumluluk ölçülerini belirlemek, bozulan hukuksal dengeleri yerine
oturtacak yöntemleri seçmek gibi ulusal ayrı
ntılara yönelik
çözümler, uluslararası yarg
ı yerlerinden beklenemez. Devletler,
çok sık yargılanmamak için, bu konulardaki her türlü önlemleri
almakla yükümlüdürler.
Sözleşme'yi çiğneyip AİHM'nin verece ği ihlal kararları
ndan sonra uygun çözüm yollar ını aramak yerine, ulusal ölçekte
doğrudan uygulayıp AIHM'ye gönderilecek başvuruları en
aza indirebilmek, çok daha ak ılcı bir yol ölacaktır. Ancak
böyle bir işleyişe ulaşmanı
n kolay olacağı düşünülmemelidir.
Sözleşme'nin doğrudan uygulanmas ı, hukukçularm geli şmiş
bir bilgi ve deneyim birikimine ula şmalarıyla olanaklıdır. Daha
da önemlisi, ulusal hukukun, Sözle şme ihlallerine yer vermeyecek ya da bu olasılığı en aza indirebilecek bir yapılanma
içinde olması gerekmektedir. Yürürlükteki yasalara Sözle şme
kurallarının eklenmesi, ayrıca yasalarda varlığını sürdüren
insan haklarma aykırı düzenlemelerinkaldırılması da, sorunlarm çözümü için yeterli olmayacaktır. Bütün bu değişimler
gereklidir, ancak, başarılı bir uygulamaya geçilebilmesi için,
çok daha fazlasma gereksinim bulunmaktadır. İnsan hakları
alanı
ndaki ilerlemelerin en belirleyici göstergesi, kamusal örgütlenmenin insana saygılı bir çalışma düzeni içinde olmasıyla
birlikte, haks ız işlemlere karşı kendi korunma güvencelerini
de oluşturmasıdır. Her düzeydeki kamu görevlileri, sürekli
iletişim içinde bulunacakları hukukçuların insan hakları doğrultusundaki yönlendirmeleriyle uyumlu uygulama alışkanlı
kları edinebilmelidirler. İnsan hakları ölçütlerindeki ileriye
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dönük hızh değiş imler nedeniyle, hukuku do ğru yorumlamak,
yasaları değiş tirmekten daha fazla önem kazanmıştır.
Böyle bir i şleyiş, ilk adı mda, ulusal yargı yerlerinin
Sözleşme'yi doğrudan uygulamalar ı ile sağlanabiir. Bunun
için, Sözleş me'nin üst hukuk normu düzeyine getirilmesi, diğer yasalarla olası çelişkilerde, Sözle ş me'ye öncelik verilmesi
gerekir. Bu yap ılanma, yargılama sürecinin ilk basama ğmdan
başlayarak, kararlarm kesinle ş mesine kadar, her derecedeki yargı yerlerinde gerçekle ş tirilecek hukuksal denetimin
Sözleşme'ye koşut bir biçimde yürütülmesini sa ğlayacağından,
Sözleş me'yle uyumlu yargı kararlarının gelişmesine de katkıda
bulunabilir.
Sözleşme'nin etkinliğini ulusal düzeyde gerçekle ştirmenin
ikinci ve tamamlay ıcı basamağı olarak, "anayasa şikayeti" yolu
kurumsallaştırılabilir. Ola ğan yargı yerlerinde Sözle şme'ye
dayandırdığı savlarmda beklentilerine ula şamayan ki şilere,
insan hakları temelinde, Anayasa Mahkemesi'ne itiraz olanağı verilmelidir. Anayasa Mahkemesi'nin bu süreç içerisinde
önüne getirilen konulara ola ğan yargı yerlerinin bakışmdan
i yeni çözümler, ulusal
farkli olarak, ilkesel aç ıdan getireceğ
ve uluslararası hukukun büyük ölçüde örtü şmelerini sağlayabilecektir.
Anayasa'nın 90. maddesine göre, "tJsulüne göre yürürlüğe
konulmuş milletlerarası anlaş malar kanun hükmünde..." oldukları
halde, kamusal organlar, A İ HS'yi temel hukuk normu olarak
benimseyip uygulamakta oldukça isteksiz kalm ışlardır.
7 Mayıs 2004 günlü 5170 Say ılı Yasa'nın 7. maddesi ile
Anayasa'nın 90. maddesinin sonuna yeni bir tümce eklenmiştir. Bu değiş imle birlikte 90. madde, a şağıdaki görünümü
almıştır.
"D.. Milletlerarası andiaşmaları uygun bulma
MADDE 90. - Türkiye Cumhuriyeti ad ına yabancı devletlerle
ve milletlerarası kuruluşlarla yap ılacak andla şmaların onaylanması,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamay ı bir kanunla uygun
bulmasına bağlıdır.
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Ekonomik, ticarf veya teknik ili şkileri düzenleyen ve süresi bir
aşmayan andiaş malar, Devlet Maliyesi bak ımından bir yüklenme
getirmemek, kiş i haklarına ve Türklerin yabanc ı memleketlerdeki
mülkiyet hakları na dokunmamak şartıyla, yayı mlanma ile yürürlüğe
konabilir. Bu takdirde bu andiaşmalar, yay ımlarından başlayarak iki
ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.

SÖZLEŞME'NIN
DOGRUDAN yılı
UYGULANMASI

Milletlerarası bir andlaş maya dayanan uygulama andlaşmaları
ile kanunun verdiğ i yetkiye dayan ılarak yapı lan ekonomik, ticari;
teknik veya idare andiaşmaları n Türkiye Büyük Millet Meclisince
uygun bulunması zorunluluğu yoktur; ancak, bufikraya göre yap ılan
ekonomik, tica rt veya özel ki şilerin haklar
ını ilgilendiren andiaş malar,
yayı mlanmadan yürürlüğe konulamaz.
Türk kanunlarına değiş iklik getiren her türlü andla şmaların
yapılmasında birincifikra hükmü uygulan ır.
Usulüne göre yürürlüğe konulmu ş milletlerarası andiaşmalar
kanun hükmündedir. Bunlar hakk ında Anayasaya aykırılı k iddiası ile
Anayasa Mahkemesine ba ş vurulamaz. (Ek cümle: 7.5. 2004-517017
md. ) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere
iliş kin milletlerarası andiaşmalarla kanunların aynı konuda farklı
hükümler içermesi nedeniyle ç ıkabilecek uyu şmazlıklarda milletlerarası andlaş ma hükümleri esas alınır."

Bu yenilik, Türkiye'nin onaylad ığı uluslararası insan
hakları hukukunu içselle ştirmek açısından son derece ileri ve
önemli bir gelişmedir. Doğru algılanıp amacma uygun olarak
yorumlandığı zaman, tutucu alış kanhklarm ardma çekilerek
değiş memekte direnen geleneksel tutumu de ğiştirebilecek
açıklıktadı r. Yasama organının amacı , çok somut biçimde
ortaya konulmu ş tur. Yasama orgam, bu de ğişiklikle, ulusal
mahkemelerin, A İHM gibi çalışmasmı istemektedir. Ulusal
mahkemeler, önlerine gelen uyu şmazhklarda, içerdiği konularla bağlantılı olarak AİHS'yi doğrudan uygulamakla yükümlü
kılınmışlardır. De ğişiklik, "usulüne göre yürürlü ğe konulmu ş
temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletleraras ı antlaşmaları..." üst

hukuk normları düzeyine çıkarmıştır. . Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nce onaylanan sözle şmeler, sonuçta ulusal yasalar
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ı konulara değinen ba şka yasalarda "uyu şrnazolmaktadır. Ayn
lık" olarak nitelenebilecek, farklı düzenlemelerin gözlnmesi
durumunda, başkaca bir iş leme gerek kalmaksızm uluslararas ı
hukuk uygulanacaktır.314
4. İnsan Hakları İ hlalerinin Günah Keçileri: Devletler!
Evet, devletler, insan haklar ı ihlallerinin de ğiş mez günah
keçileridir. Yukar ıdaki bölümlerde de de ğindiğimiz gibi, bu
sürecin bir baş ka seçeneği bulunmamaktadır. Haklarma saygı
gösterilmeyen gerçek veya tüzel ki şilerin yitikleri' giderilmeli,
sorunları çözülmelidir. Yeterince kurumla şmayan ülkelerde
iç denetim dengelerinin sa ğlanamaması , devletlerin sorumlur. Örneğin, Loizidiou davasmın
luğunu daha da arttırmaktadı
yaratacağı sorunları daha işin baş mda ilgililere an ımsatmak
üzere uyarı amaçli bazı giriş imler içine giren bu kitabın yazarı,
anlatılanları uykulu gözlerle izleyen uygulay ıcı ve kuramcılarm
duyarsıziığını aşabilmeyi ba şaramamıştı . Savunma yetersizlikleri ile yüklü olan bu davarun yarattığı olumsuz yükümlülükler,
daha uzun yıllar Türkiye'nin Kıbrısli Rum' lara haksız servetleri
akıtmasma neden olmayı sürdürecektir.
Bu gün Türkiye, gelecekte çok daha büyük ekonomik
sorunlara neden olabilecek yeni yeni vurgunlarm e şiğine gelmiş bulunuyor. Ça ğmuzda bilgi toplumunun gerekleri yerine
getirilmeden, el yordam ıyla sürdürülen hiçbir kamusal giri şimde başarı sağlanamaz. Sözle şme'nin ulusal organlarca do ğru
algilanıp doğrudan uygulanması, devletlerin, çe şitli düzeydeki
kendi kamu görevlileri eliyle arkadan vurulmamalar ı açısından
da zorunluluk ta şımaktadır. Malvarliğı uyuşmazlıkları, parasal
yönden çok büyük ödeme ve yükümlülükler içermektedir.
Uyuşmazlıklarm yanlar ı konumundaki kiş i ve kurumlar, bunları karşılamaktan yoksun olabilmektedirler. Daha da önemlisi,
ndaki ileti şimsizlilderden yararlan ılarak,
kamusal organlar arası
314,

Dinç, Güney, İnsan Hakları Uluslararası Sözleşmeleriııin İç Hukukta
Doğrudan Uygulanması, Ulusal Toplantı, TBB Yaymı s. 150, Ankara
2005.
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INSAN HAKLARI gerçekte var olmayan haklar edinilmekte, bunlarla
İ HLALLER İ N İ N sanal üyuş mazhklar üretilebilmektedir. Özelle

ba ğlantılı
ştirmeler, taGUNAH KEÇILERI
şı
nmaz satışları, bankalara el konulmas ı, çok büyük boyutlarDEVLEILER
alım, satım, yapım ihaleleri, uluslararas ı tahkim koşullu
sözleşmeler, iletiş im kanallarının paylaşımı, uçak, gemi, eneıji
alımları, ayrıcalıklı imar planları, kamu varlıkları
nın, kıyılarm,
limanlarm, ormanları
n yerli yada yabancı gerçek ve tüzel kişilere uzun sürelerle tahsis edilmeleri, i şlemler sürecinde yap ılan
yanlış larla, belgelerdeki eksiklerle, son çözümde kolayl ıkla
günah keçisi devletlerin sırtına yüklenebileceklerdir.
Bölgesel sorunlar, yerel yönetimlerin istenıli olarak yerine
getirmemekte direndikleri yükümlülükler, çal ışma ilişkilerinde
eksik bırakılan edimler, bireylerden toplanan paralarla bata ğa
saplanan kamusal giri şimlerin nedeıı olduğu yitikler, dere
yataklarıru yapılaşmaya açan yerel imar planlar ı, yasal sosyal
güvenlik yükümlülüklerinin çiğnenmesi, kamu ad ı
na üstlenilen sorumluluklarm savsaklanmas ı ve denetim organlar ı
nın
bu gelişmeler karşısı
nda görevlerini yapmamalar ı, devletlerin
sorumlu kılı
nmalarıyla sonuçlanabilecek uyu şmazlıklardan
bazılarıdır.
Çeş itli boyutlardaki sorumluluk nedenleriyle yüklü olaylarda, kamu organlarmın her türlü yanlış uygulamaları ortaya koyduktan sonra, artık, kendi kusurları
na dayanarak bu
işlemlerden ödünsüz s ıyrılabilme kapıları örtülmüştür. Geri
dönüş yolları tıkanmıştır. Yağmalanan kıyılar, göller, akarsular, ormanlar, hele bunlara tapular ç ıkarılmış, üstlerindeki yapılara ruhsatları verilmiş se, devletler giderim sorumlulu ğunu
da üstlenmiş olmaktadırlar. İdare hukukunun en yayg ı
n kuralları arası
nda bulunan, "idarelerin yanl ış işlemlerini her zaman
geri alabilecekleri ne" ilişkin anlayış, günümüzdeki uygulanış

biçimiyle devletleri yıkıma uğratacak sorumluluklar içermektedir. Aİ HS'nin öngördü ğü sorumluluk süzgecine tak ılmamak için, devletlerin ve kamusal birimlerin yanl ış işlemler
yapmamaları gerekmektedir. "Belediye'nin nası l olsa tazminat
ödeyecek parası yoktur," anlayışı bu aş amadan sonra sürdürü-

lemez. Belediye'nin borcundan devlet sorumludur. Kamu kurumu niteliğ indeki meslek kurulu şlarının, kamusal yetkilerle
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n, devletlerin ekonomik i şletmeledonatılan özel kurulu şları
rrnin, her düzeydeki ö ğretim ve sa ğlik kuruluşlarının neden
oldukları zararlardan büyük ölçüde devletler sorumludur.
Yargı erki, henüz bu sorunlarm üstesinden gelebilecek
güncel deneyimlere ula şamaımştır. Yargıçlar, insan hakları
hukukunu çok iyi bilmek zorundad ırlar. Uzay ıp giden yıllanndan, uygumış davalardan, yarg ı yerlerinin yanl ış kararları
lanmayan yargı kararlarmdan devletler sorumludur. Yarg ıtay
ve Danış tay, kamu birimlerini denetimsizli ğ e ve kolaycıhğa
alıştıran yerleş ik içtihatlarmı değiş tirmek zorundadır. Ulusal
ölçekte yöneticileri korumaya yönelen yarg ı kararları, uluslararası alanda devletin büyük sorumluluklar üstlenmesine neden olabilecektir E ğer bir devlet. Aİ HM önündeki savunmanda kamu görevlilerinin ki ş isel sorumlulu ğuna s ığınmak
sı
n da sorumludurumunda kal ırsa, bu, yakmma konusu olay ı
luğunu do ğrudan üstlendiği anlamına gelmektedir.
Aİ HM'nin, özellikle son y ıllarda Sözle ş me ihlali saptanan
çeşitli uyu ş mazliklarda, bireysel yitikler nedeniyle önemsiz
n, büyük çaptaki
sayılabilecek giderimlerle yetinmesine kar şı
n
a
çok
yüksek
tazminatlar
kararı
ekonomik i şletmeler yarar
ğilimler
olarak
laştırdığı gözlenmektedir Bu olguyu ki şisel e
algılamamak gerekiyor. Küreselle ş me, her alanda etkinli ğini
pekiş tirerek sürdürmektedir. A İ HM'nin, Avrupa Birli ği Huı konumundaki AB Adalet
ı organ
kuku'na ve Birlik'in yarg
, yarg
ı bağımsızlığını ilıması
na öncelik tan
Divan
ı kararları
gilendirmenin çok ötesinde, ekonomik ve siyasal yönleriyle
birlikte değ erlendirilmesi gereken bir geli şmedir.
Avrupa Konseyi'ne ve Avrupa İnsan Hakları sürecine
yakın zamanda kat ı lan bir çok ülke h ızla toparlanmakta,
yasa ve uygulamaları
nı düzeltmektedir. Bu ivedi de ğişimler,
onlara Avrupa Birli ği'nin de kap ılarını açmıştır. Türkiye'nin
r ve sorunlarla yüklü olarak, istemsizce
değişimi ise, çok a ğı
sürdürülmektedir.
Artık, göstermelik giri ş imler yerine tutarlı bir biçimde bu
konuları sorgulayıp, tartış mak gerekiyor. Günah keçisi devletler, sırtlarmdaki yükü ta şıyacaklardır elbette. Bu konuda hiç bir
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INSAN HAKLARI kuş kuya yer yoktur. Ancak, Günah keçisi devletler, bilgisizlik
IHLALLERININ
ve ilgisizlik temelindeki hukuksal çarp ıklıkları nasil aşacaklarGUNAHKEÇİ LE

dır? Daha da önemlisi, iç denetimin kurulamad ığı koşullarda
buyrukları altmdaki ki ş ilerin elleriyle kurulan ve kurulacak
olan tuzaklara kar şı nasıl korunacaklardır? Bu konularm çözümü, sonuçta yurtta şları
n korunması için zorunludur. Devlet
doğru iş ler yapmalı, kişisel haldarı çiğnememeli, bireylerle ilgili
işlemleri hukukun öngördü ğü yöntemler içersinde yürütmeyi
başarabilmelidir.

Küçük bir anımsatma yaparak, son sözümüzü noktalaya lım. Türkiye, kamusal birimlerin özellikle malvarl ığı alanındaki
öngörüden yoksun uygulamalar ı nedeniyle, ku şkulu bir sürecin ortası
nda, bilinçsizce ve h ı zla yol almaktadır.

514

KAYNAKLAR

Aybay, Rona, Avrupa insan Haklar ı Sözleşmesi ve Türk Pozitif
Hukuku, İnsan Hakları Armağanı, S. 119, Ankara 1978.
Andriantsimbazovina, Joel, Avrupa İ nsan Haklar ı
Mahkemesi'nin Yorum Yöntemleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İdari Yargı Sempozyumu, TBB, S. 25. 52,
Ankara 2006.
Demirbulak, Selçuk, Avrupa Birli ği Hukuku ve Avrupa Kurumları, Sempozyum, İstanbul, S35, TBB Yayını, Ankara
2006.
Dinç, Güney, İnsan Haklarına Uzanmak, Say Yaymiarı, İstanbul, 1986.
Dinç, Güney, AİHS ve Mülkiyet Hakkı, İzmir Barosu Dergisi,
Yil 69, Sayı 4, Izmir, 2004.
Dinç, Güney, AİHS'ne Göre İnanç, Anlatmı ve Örgütlenme
Özgürlükleri, İzmir Barosu, 2005.
Dinç, Güney, A İHS'ne Göre Adil Yargılanma Hakkı, İzmir
Barosu, 2006.
Dinç, Güney, Sorularla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,
Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara 2006.
Doğru, Osman, İnsan Hakları Kararlar Derlemesi, Cilt 1, İstanbul Barosu, İstanbul 1998.
Doğru, Osman, İnsan Hakları Kararlar Derlemesi, Cilt 2, İstanbul Barosu, İstanbul 1998.
515

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

Doğru, Osman, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlar
Rehberi, (1960 - 1994) İstanbul Barosu, İstanbul 1999.
Doğru, Osman, İnsan Hakları Kararlar Derlemesi, Cilt 3, İstanbul Barosu, İstanbul 2000.
Doğ ru, Osman! NALBANT Atilla, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi ve Türkiye Karar Özetleri, İstanbul Barosu
Yaymiarı, İstanbul 2001.
Doğru, Osman, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları
1, TC Adalet Bakanlığı, Ankara 2003.
Dutertre, Gilles, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarmdan Almtılar, Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Direktörü
Yaymı, Strasbourg, 200.
Gemalmaz, Mehmet Semih, Uluslararas ı İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giri ş, Legal Yaymiarı,' İstanbul
2005.
Gemalmaz, Mehmet Semih, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,
(Madde 3) İşkence Yasağı Analizi, Ankara Barosu Yaymı,
Ankara, 2006.
Gölcüklü, A. Feyyaz - GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, Avrupa İnsan
Hakları Sözleş mesi ve Uygulaması, 6. Basım, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002.
Gülmez, Mesut, Anayasa De ğişikliği Sonrasmda İnsan Hakları
Sözleşmelerinin İç Hukuktaki Yeri ve De ğeri, TBB Dergisi,
Sayı 54, s. 147-162, Ankara 2004.
Gülmez, Mesut Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarmın
Korunması, TBB Yaymı, Ankara 2004.
Kaygı, Abdullah, De ğerlendirme Sorunu ve İnsan Hakları, İnsan Hakları, Ankara Barosu, s. 49, Ankara Barosu, 2006.
Kuçuradi, İonna, İnsan Hakları Avrupa Sözle şmesi ve Adli
Yargı, Symposium, TBB Yaym ı, Ankara 2004.
Monica, Carrs/ Frisk, Mülkiyet Hakk ı, Avrupa Konseyi İnsan
Hakları Genel Müdürlüğü, Strasbourg 2001.

516

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

Pauliaf, Helene, Mülkiyet Hakk ı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İdari Yargı Sempozyumu, TBB S. 267- 283,
Ankara 2006.
Sarı, H Gürbüz, Aİ HS'ne Ek 1. Protokol'e Göre, Malvarl ığı
Haklarının Korunması, Beta Bas ım, Yay ım, Dağıtım, İstanbul 2006.
Surlu, Mehmet, Handan, Hukuk ve Cezada, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi Kararlar ı Nedeniyle Yarg ılamanın
Yenilenmesi, Seçkin Yaymc ılık, Ankara 2003.
Tezcan, Durmu ş /Erdem M. Ruhan/Sancaktar O ğuz, Avrupa
İnsan Hakları Sözleş mesi, Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, Ankara 2002.
Uitz, Renata, Post Komünist Demokrasiler, Demokrasi ve Yarg ı
nı Ankara 2005.
Sempozyumu, s. 272.308, TBB Yay ı
Yıldırım, Gülşen, İ HAS'nin 8. Maddesinin Geni şletilmiş Yorumu ile Sağlanan Koruma, !HAS VE Adli Yarg ı Sempozyumu, TBB 2004, Ankara 385.427
Yıldırım, Kadir, Aİ HS ile Divan Kararlarmm Hukuksal Nitenları,
liği ve Taraf Devletlerde Uygulanmas ı, Kazancı Yayı
Ankara 1997.
KARAR ÇEV İRİLERİ YLE KATKIDA BULUNANLAR
Cengiz, Serkan
Dinç, Defne
Kilınç, Utku
Tortop, Nilgün
Yılmaz, Deniz Dinç

517

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

Aİ HM KARARLARININ ED İNİLMESİNDE
YARARLANILAN SÜRELI YAYINLAR
1. Türkiye Barolar Birliğ i Dergisi,

2. Adalet Bakanlığı, Yargı Mevzuat, Bülteni,
3. Izmir Barosu Dergisi,
4. Toplum ve Hukuk Dergisi,
5. Polis Akademisi İnsan Hakları Kararları Dergisi,
6. İstanbul Barosu Dergisi,
7. Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bültenleri.

Aİ HM Kararlarının Yer Aldığı Açık İnternet Siteleri
1. Avrupa Insan Haklar ı Mahkemesi Sitesi, European Court of
Human Rights/Cour europenne des Droits de l'homme:
www.echr.coe.jnt
2.Adalet Bakanlığı Bilgi Bankası, Avrupa Insan Haklar ı Mahkemesi Kararları, www. adalet. ğov. tr/aihm/aihmk . htm
3. Anadolu Üniversitesi Sitesi, http:/ /aihm. anadolu. edu . tr
4. Yargıtay Ba şkanlığı http://www. yargitay. gov . tr/
5. İstanbul Barosu http://www. istanbulbarosu. org . tr/
6. Ankara Barosu http://www. ankarabarosu. org . tr/Pg—DbAIHM. aspx
7. Avrupa Konseyi - Türkiye http://www .,avrupakonseyi.
org. fr

518

KAVRAMLAR D İZİNİ

A
acil durum yardımı 349.
açılış ruhsatı 154.
adil denge 16, 56, 61, 87, 173, 235,
237, 312, 367.
adil yargılanma hakk ı 1, 356, 463.
adli yardım 18, 29, 347.
ağaçlandırılma 153.
Aile 18, 203, 334, 336, 341.
aileyaşamı 336, 341, 346.
aksi kanıtlanamayacak varsay ım
195.
altın para 31.
Anayasa Mahkemesi 18, 35, 109,
178, 181, 182, 212,218,
264, 270, 275, 276, 278,
286, 308, 318, 329, 362,
368, 369, 370, 380, 509.
arıtma 226.
Arsa Ofisi 261,262, 368, 369, 370.
avlak 147.
Avrupa Adalet Divanı 409,411.
Avrupa Birliğ i 195, 289, 401,402,
403, 404, 405, 406, 407,
408, 409,411,513,515.
avukat stajyeri 27.
av varlığı 147.
aynen ödeme 436, 437.
ayrıcalıklı yapılaşma 143.
ayrımcılık yasağı 64,251,333.
B
bağış lama 29, 47.
balıkçılık 158, 159, 160, 161.
Balıkçılık Yasası 159.
Baro 29, 261, 273, 274, 275, 276,
277,278,279,280,281.

başsavcı 360.
benzin istasyonu 27, 363.
Bölge Tapu Kurulu 361, 362.
boşanma 196, 197.
bütçe 236, 240, 295.
c
çevre hukuku 18.
çocuk yardımı 252, 256, 461.
çöplük 224, 225, 226.

Danıştay 77, 78, 138, 139, 140,
145, 146, 274, 363, 364,
365, 366, 382, 383, 384,
385, 407,460,513.
deniz kazaları 237.
deniz ürünleri 455.
devletin borcu 219.
Diplomatik Dokunulmazl ık 319.
doğa koruma vakfı 143.
Doğal Güzellik Alanı 145, 146.
doğ al sit 27, 143, 144, 146, 363.
Dolaylı Kamulaştırma 93.
dostça çözüm 353, 354, 469, 472.
Dul Anne Tahsisat ı 250, 350, 352,
353, 485,486.
Dul Kadın Ödeneğ i 250, 348, 349,
350, 352,485, 486.
Düzenleyici işlem. 127.
E
elçilik 217,319.
emekli aylığı 291.
Emeklilik 290, 293.
endüstriyel kalkı nma bölgesi 138.
enflasyon 24, 82, 84, 87, 88, 89,
519

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

374, 383, 450, 451, 452,
461, 462,482.
eşit kira 171.
eş itlik 3,61,212, 341, 435, 498
Eski Hale Getirme 31, 32, 432.
evlilik dışı çocuk 343.
evlilik içi çocuk 343.

hakkaniyete uygun yarg ılama 367.
haksız tutuklama tazminat ı 26, 28,
482.
hasar tazminatı 27.
Hayvan hakları 147.
hizmet sözleş mesi 391, 418.
hukuk okulman ı 277.

F
fiili kamulaştı rma 39, 97, 98, 106,
107,136,440.

G
gecekondu 224, 225, 226, 229,
231.
geçici malik 48.
geçmiş e dönük 122, 164,237.
Geçmiş e etkili 117, 166.
gelir 16, 54, 169, 176, 181, 190,
214,218, 284, 314, 375,
465, 485, 492.
gemi sanayi 27.
geri dönüşüm 68,226.
giderim 5, 31, 33, 55, 67, 92, 94,
95, 102, 162, 176, 200,205,
206,214,237,264,265,
393, 413,414,415,416,
417,418,419,420,421,
422, 423, 426, 427, 428,
429, 430, 431,432, 435,
436, 437, 454, 456, 457,
458, 459,464, 465, 467,
469, 485, 503, 504, 506,
507, 508, 512.
gizli göç 194.
grev 18.
Gümrük Yasası 408, 409, 410.

[i
haciz 132, 174, 192, 210, 240, 248,
322.
hak arama özgürlü ğü 273.
520

içerik denetim 195.
iç hukuk yolları 144, 331, 364,
420, 477.
icra 10, 87, 96, 175, 223, 236, 240,
241,243,247,252,253,
255, 320, 321, 322, 327,
462, 475, 476, 481, 507.
icranın ertelenmesi 240.
idare mahkemeleri 21, 77.
idari yargı 17, 357, 365, 366, 506.
iflas yönetimi 245.
ihbar tazminat 246.
imar plan ı 38, 111, 128, 130, 131,
152, 448.
imar uygulamaları 145.
İ ngiltere 4, 15, 26,27,28, 37, 55,
56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 69,
70, 74,75, 120, 13, 134,
167, 176, 183, 184, 185,
186,191,192,193,250,
259, 260, 291,293,334,
348, 352, 355, 391, 487.
inş aat 38, 40, 42, 44, 112, 130,
134, 135, 136, 148, 152,
187,245,457.
inşaat hakkı 136.
insan ticareti 193.
intifa hakkı 161.
ipotek 39, 47, 98.
iş çi 26, 246, 350, 379, 380, 469.
iş gal 98,99, 108, 109, 117,172,
217, 23 1, 239, 271, 321,
324, 326, 388, 398, 442,
488, 492, 496.

Avrupa İ nsan Hakları Sözle şmesi ve Malvarl ığı Hakları

iş hukuku 26.
iskan 254.
işletme ruhsatı 27, 156.
iş sizlik sigortas ı 347.
iş veren 244, 293.
K

kaçak yap ı 223.
kadastro tespit 111, 448.
kamu gücü 110, 284, 289.
Kamulaştı rma 34, 35, 36, 40,41,
43, 59, 76, 77,78, 79, 83, 91,
93, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 110,128,438,439,
442, 450.
kamulaştırma bedeli 86, 87, 88,
92, 102, 388, 441,442,453.
kamulaştırma izni 38, 128.
Kamulaştırması Z el koyma 76.
kamu yararı 45, 52, 55, 58, 59, 60,
61, 65, 69, 70,72, 73, 77, 78,
87, 102, 103, 105, 110, 111,
112,116, 119,126,131, 146,
148, 149, 152, 167, 179,
181, 187,215, 235, 247,
266, 270, 280, 284, 312,
318, 324, 328, 330, 438,
439, 495.
kara paranı n aklanması 190.
karar düzeltme 106.
kaynak yetersizliği 251.
kefil 28, 304, 305.
kesin karar 206.
kıdem tazminat' 376.
kilise vergisi 27, 212.
kira artışı 178, 179.
kiracı 34, 35, 115, 160, 162, 167,
168, 171, 172, 174, 180,
182.
kiralanan 27.
kiralayan 167, 168, 171.
kira sözleş mesi 161, 179, 180,
260.

kıyı şeridi 111, 112, 448.
konsolidasyon 48, 101.
konsolosluk 319, 321, 322, 328.
konut 23, 25, 56, 73, 77, 111, 115,
168, 172, 173, 196, 197,
198, 202, 233, 253, 257,
394, 398, 399, 400,455.
konut politikaları 56, 168, 172.
koruma alanı 18, 32.
kullanım planı 135.
kültür miras ı 142.

mahkemenin yetkisi 367.
makul süre 371, 378, 383, 384,
385.
Malulen emeklilik 390.
manzara 151, 152.
Marka 162.
medeni hak ve yükümlülükler 12,
13, 14, 15, 18,208,249,,
273, 401.
memur aylıkları 294.
meslek odaları 27.
meş ru 25, 33, 34, 36, 37, 42, 58,
61,65, 70, 119,121,122,
129, 130, 136, 138, 141,
149, 152, 155, 164, 167,
169, 171, 173, 180, 184,
194,205,212,213,218,
237, 259, 272, 282, 304,
312, 321, 322, 328, 330,
336, 338, 339, 340, 342,
343, 476.
meş ru beklenti 25, 34, 36, 122,
138, 164,237,259,272.
millileştirme 70, 71, 72.
miras 29, 44, 47, 99, 108, 111, 179,
206, 265,319, 320, 331,
334, 33 5, 33 8, 340, 341,
342, 343, 344, 345, 346,
387, 437,442, 448.
Muhasebeci 282.
521

Avrupa insan Haklar ı Sözleşmesi ve Malvarlığı Hakları

mülk 1,7,8,9, 10, 28, 29, 33, 34,
35, 41,42,55,56, 89, 98,
110,127,128,154,158,
161, 173, 186, 209, 220,
231, 236, 243, 246, 264,
265, 272,281,282,306,
310, 386, 439, 453, 470,
492.
mülkiyet hakkı 1,3,4,6,7, 8, 12,
26,28, 29, 30, 32, 36, 37, 38,
39, 49, 50, 69, 80, 101,119,
144,179,184,212,214,
215, 237, 256, 262,270,
282,304,311,330,332,
341, 363, 368, 371, 372,
381, 436, 437, 482, 504.
mülkiyet hakk ının korunması 42,
84, 86, 101, 180.
mülkiyeti muhafaza ko şuluyla satış
27.
mülkiyetin sınırlandırılması 45.
Mülkiyetten yoksun b ırakma 50,
61.
müİk sahibi 173, 209, 310.
müşteri 8,283.
müzayede 71.

N
nesebi belirli 335, 340.
nesebi belirsiz 335, 336, 339, 340.
Noterlik 282.
nükleer santral 21.

Il
ödeme planı 240.
olumsuz yükümlülük 511.
önal ım hakkı 11,35,52,53,210.
ön karar 10, 409,410, 411.
orantıl ılı k 43, 60, 61, 68, 76, 114,
120, 155, 171, 173, 174,
192, 195, 208, 209, 266,
312, 313, 324, 342, 409,
410.
522

otlatma anlaşması 117.
oturnıa 6, 18,334.
Özelleştirme 35, 259.
özel yaşam 1, 125, 201.
özerk 8,9, 13, 29, 33, 114, 209.

P
para cezası 28, 53, 151, 152, 153,
183, 210, 230, 408.
parselasyon plan 145.
patent hakları 27, 34, 162.
Planlama 135, 136, 139, 148, 149.
polis yardımı 93, 175, 176.

R
radyasyon kirlenmesi 245.
Radyasyonlu bölge .246.
Resmi Gazete 5, 145, 146, 311,
425.
s
sağlık sigortası 390.
sahil 448.
satış 27, 3 5, 36, 40, 52, 71, 94, 132,
133, 185,210, 223, 234,
243, 311, 320, 361, 368,
465.
Sigorta Fonu 349, 350.
silahların eşitliğ i 25, 53, 88, 132,
194, 366, 367, 368, 370.
Sosyal adalet 58.
sosyal güvenlik 249, 250, 253,
348, 350,351, 352, 353,
355, 390, 485, 512.
sosyal sigorta 202, 349, 350.
sözel sınama 283.
sözleşme özgürlüğü 176.
Sulama kanalları 140.
T
tahkim kararı 9, 10.
Tahkim Kurulu 221,222.

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

takdir yetkisi 55, 79, 82, 119, 142,
157, 194,287, 367, 434.
tanı ma 338, 339, 489.
tarihi bina 149.
tarihi sit 142.
tarihi yap ı 147.
tarımsal kullanı m 148.
tarımsal planlama 132.
taşımacılı k ruhsatı 157.
Taşı nmaz Mülkiyeti 368.
taşocağı i şletme ruhsatı 27, 156.
tavan kira bedeli 177.
tazminat 15, 21, 24, 27, 31, 33, 34,
35, 42, 63, 64, 65, 68, 69,
70,71, 72, 73, 77, 78, 79,
82, 83, 86, 89, 92, 94, 95, 96,
97, 101, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 111, 112, 113,
114, 116, 119, 121, 122, 127,
131, 136, 137, 148, 150,
154, 176, 181, 200, 201,
202,203,204,205,218,
219,224,226,234,237,
238, 239, 240, 243, 246,
248, 256, 260, 262, 266,
267, 268, 271, 272,283,
291, 308, 312, 325, 330,
331, 342, 355, 364, 367,
368, 375, 376, 378, 380,
382, 383, 384, 386, 387,
388, 389, 391, 395, 399,
400,407,417,418,419,
420,421,424,427,429,
430, 431,433,435,436,
437, 438, 439, 440,441,
442, 443,444,445,446,
447,449,452,453,454,
455, 456, 457, 458, 459,
460,461,464,465,466,
468, 469, 473, 474,477,
478, 479,480, 481,482,
483, 484,485, 490,491,
49, 494,495, 496, 497,
500, 503, 507, 512.

Tazmin Komisyonu 503, 504, 505.
termik santral 19.
terörist 382.
terör olayları 381.
tescil 106, 107, 147, 148, 150, 161,
162,163,164,165,311,
316, 443, 484.
toplulaştı rma 47,48,261.
Topluluk Hukuku 195,409, 410,
411, 412.
toprak reformu 28, 265, 362.
transfer 48.
tüzelkiş i 242.
LSJ

uçak kazas ı 202.
üç kural 38, 39, 43, 45, 46,49, 103,
221.
ulusal park 143.
uyarı cezası 294.
uygun sürede yarg ılanma hakkı
99, 101, 371, 372, 379, 381,
461,463.
v
vakı f 314,315,316, 377.
vasiyet 29, 39, 234, 340.
vergi 18, 28, 52, 53, 54, 140, 160,
207,208,209,210,211,
212, 214, 215, 216, 217,
219,225,270,278,284,
387, 406,462,463,481,
482, 483.
vergi kaçakları 54.
vergi yükümlüsü 211.

yabancı 62, 67, 195, 259, 307, 308,
309, 322, 323, 331,334,
336, 361, 450, 509, 510,
512.
yansız mahkeme 365.
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yap-işlet 259.
yapılaşma yasağı 38, 127, 134,
136, 137.
yapı ruhsatı 111, 133, 137, 152,
456.
yapı yerleşim planı 152.
yargı denetimi 144.
yargı erki 438.
yargı harc ı 218.
yargı kararlarını n uygulanması
223.
yargılamanın yenilenmesi 18, 505,
506, 507.
Yargı tay 24, 81, 83, 84, 86, 103,
104, 106, 107, 108, 109,
113, 136, 141, 161, 190,
223, 226,230, 243, 275,
276, 286, 299, 315,316,
344, 345, 357, 358, 375,
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378, 380, 409,410,421,
439, 441,443,444, 445,
446, 450, 451,454, 479,
481, 484, 513, 518.
yargı yeri 52, 144, 156, 356, 360,
362,363,364,372,411.
yasall ık koşulu 141.
Yehova Şahidi 285.
yerel yönetim 244.
yetki alanı 70, 292, 380.
yıkı m 141, 142, 148, 149, 152,
223.
yıkım kararı 141,152.
yurttaş 62, 67.
KO

zilyedlik 27.
zoralı m 188, 190, 193, 194, 270.
zor kullanma 95.

AVRUPA İ NSAN HAKLARI MAHKEMES İ
KARARLARI D İZİNİ

Abdulaziz, Cabales and Balkandal ı /BirleŞik Krallık,
(No: 9214/80), Karar 28 May ıs 1985 .......................................54
Acimoviç/ H ırvatistan, (No: 61237/00)
9 Ekim 2003 günlü karar, 1. Daire ............... .......................... 239
Agrotexim/ Yunanistan, (A. 330. No:14807/89)
24 Kasım 1995 günlü karar ....................................................298
Agosi/ Birle şik Krallık, (No: 9118/80),
Karar 24 Ekim 1986 ...................................................57, 133, 186
Air Canada/Birle şik Krallık, (No: 18465/91),
Karar5 May ıs 1995..................................................................191
Aka/Türkiye, (No: 19639/ 92),
Karar 23 Eylül 1998 ....................................................28, 86, 453
Akdıvar ve Di ğerleri/Türkiye, (No: 21893/93)
Karar 16 Eylül 1996 .........................................................393,467
Akıllı /Türkiye, (No: 71868/01)
11 Nisan 2006 günlü karar ..............................................105, 439V
Akkuş /Türkiye, (No: 19263/92)
Karar 9 Temmuz 1997 .................................................28, 84,451
Allan Jacobsson/ İsveÇ, (No: 10842/84)
Karar 25 Ekim 1989 .........................................................128, 129
Altan Karakullukçu/Türkiye, (No: 49275/99)
m 2005 gunlü karar ....................................385, 389, 460
22 Kası
Altun/Türkiye, (No: 24561/94)
01. 06. 2004 günlü karar, 4. Daire .................. . ....................... 395
"ANAT-G" LTD ve MEBAGHISHV İLI/GürCiStafl
(No: 2507/ 03) Karar 27. 09. 2005, 2. Daire ...................242, 456
Anheuser/Busch INC/Portekiz, (No: 73049/01)
11 Ekim 2005 günlü karar ..........................................28, 36, 163
Anheuser/Busch INC/l'ortekiz, (No: 73049/01)
11 Ocak 2007 günlü Karar, (Büyük Kurul)
ık, (No: 8225/78)
Ashingdane/ Birle ş ik Krall
s
1985
................................................................167
Karar28 Mayı
Ayder ve Di ğ erleri /Türkiye,(No: 23656/94)
08/01. 2004 günlü karar,1. Daire ..........................................395
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Aydm İçyer/Türkiye,(No. 18888/02)
12 Ocak 2006 günlü karar .......................................................396
Azas/Yunanistan, (No: 50824/99)
19.09.2002 günlü karar, 1. Daire ......................................92,456
Babylonova/Slovakia, 20.06.2006 günlü karar ............................201
Back/Finlandiya (N 37598/97)
20.07.2004 günlü karar 4. Daire ....................................... 28,305
Balanescu/Romanya, (No: 35831/97)
09.07.2002 günlü karar, 2. Daire ............................................437
Balcı/Türkiye, (No: 52642/99)
6 Şubat 2006 gunlü karar ........................................................453
Balmer/Schafroth ve Di ğerleri/ İsviçre, (No: 22110/95),
26.08.1997 günlü karar ..................................................19, 20, 21
Banfıeld/ Birleşik Kırallik (No: 6223/04)
Karar 18. 10. 2004, 4. Daire .....................................................293
Basacopol/Romanya, (No: 34997/97)
09.07.2002 günlü karar, 2 Daire .............................................437
Benetico Cappella Paolini/San Marino, (No: 40786/98)
Karar13 Temmuz 2004 ...........................................................357
Benthem/Hollanda, (Seri A No. 97)
23 Ekim 1985 günlü karar ..................................13, 27, 156, 363
Beumartin/Fransa,(No: 15287/89),
24.11.1994 günlü karar ............................................................365
Bilgin/Türkiye,(No: 23819/94),
16.01.2000 günlü karar ............................................................394
Boden/ İsveç, (No: 10930/84)
27 Ekim 1987 gunlü karar .....................................................128
Börekçioğülları (Çökmez) /Türkiye (No. 58650/00)
19 Ekim 2006 günlü karar, Üçüncü Daire ............................109
Bragma/Rusya (No. 20260/04)
1 Şubat 2007 günlü karar ................................................253, 463
Bramelid ve Malmström- İsveç, Karar,
Baş vuru (No: 8588/ 79 ve 8589/ 79) ..................................... 9,26
Bruncrona/ Finlandiya (No. 41673/ 98)
16 Kasım 2004 tarihli karar, Dördüncü Daire .....................162
Broniowski/Polonya, (No: 31443/96)
Karar 19 Aralık 2002 ................................................................268
Brumarescu/Romanya, (No: 28342/95)
Karar 28 Ekim 1999 .........................................................116,444
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Buzescu/Romanya (No: 61302/00)
Üçüncü Daire, 24 May ıs 2005 gÜnlü karar ..........................281
Ciobanu /Romanya, (No: 29053/ 95)
16. 07. 2002 günlü karar, 2. Daire ..........................................436
Chassagnou ve Di ğerleri/Fransa, (No: 25088/95)
Karar29 Nisan 1999 ................................................................147
Chevrol/ Fransa,(No: 49636/99) İkinci Daire,
Karar13.2.2002 .........................................................................366
Chigo /Maİta (No:31122/05)
26. 9. 2006 günlü karar, 4. Daire, ........................................... 182
Compania Naviera S. A. ve Di ğerleri/Belçika,
(No: 17849/91) 20 Kas ım 1995 günlü karar .................165, 324
Çaçan/Türkiye (No: 33646/96)
26.10.2004 günlü karar ............................................................397
Dangeviile S. A./Fransa, (No: 36677/97)
Karar16 Nisan 2002 ................................................................406
Damlyuk/ Ukrayna (N5326/02)
19.05.2005 günlü karar, 2. Daire ........................................25, 36
Darby-İ sveç, (Seri A No 187 EHRR 13:774)
23 Ekim 1990 günlü karar ......................................................483
De Geoufttre De pradelle/Fransa,(12964/87),
16.12.1992 günlü karar ............................................................146
De Wilde, Ooms ve Versyp (Vagabondage/ Belçika,
(No: 2832/ 66), Karar 18 Haziran 1971 ..................................420
Des Fours Walderode/Çek Cumhuriyeti,
(No: 40057/ 98) Ikinci Daire,4. 3. 2003 günlü karar ...........261
De Moor/Belçika, (No: 16997/90),
23. 06. 1994 günlü karar ..................................................274, 390
Dilek/Türkiye, (No: 52642/99) İkinci Daire Kararı,
17 Haziran 2003 .......................................................................472
Doğan ve Diğerleri/ Türkiye, (No: 8803/02)
Karar 29 Haziran 2004 ............................................ 393,467, 469
Doğan ve Di ğerleri/Türkiye
(No. 8803-8811/02, 8813/ 02 ve 8815- 8819/ 02)
Karar 13. 7. 2006 3. Daire . ....................................... 393,467,469
Dombo Beheer/ Hollanda, (No: 14448/88),
27. 10. 1993 günlü karar ..........................................................367
Donovan/ İngiltere (No. 63466/00)
6 Mart 2007 günlü karar, 4. Daire .........................................355
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Dulaş /Türkiye, (No: 25801/94)
30. 01. 2001 günlü karar,1. Daire ...........................................394
Efstathiou ve Michayidis/ Yunanistan, 2003 .................................95
Eiia S. R. L./ İ talya, (No: 37710/97) 2. Daire,
02. 08. 2001 günlü karar .........................................................135
Erkner ve Hofauer/Avusturya (No: 9616/81)
23.04.1987 günlü karar .......................................................27,101
Erol Güngör/Türkiye, (No: 28290/95)
22.03.2005 günlü karar, 2. Daire ....................................426, 428
Eko-Eida/Yunanjstan (No. 10162/02)
9 Mart 2003 günlü karar 1. Daire ..........................................216
Etti ve Diğerleri/Avusturya,
(No: Seri A 117,E:H:R:R: 10:225) 23.4.1987 günlü karar .....362
Fener Rum Erkek Lisesi Vakf ı/Türkiye (N 34478/97)
9.1.2007 günlü karar, 2. Daire ................................314, 316, 484
Ferrazzini/ İ taiya, (No: 44759/98)
12.7.2001 günlü karar ..............................................................208
F. L./ttaiya, (No: 25639/94),
20.12.2001 günlü karar ............................................................307
Fieri Soler ve Camiileri/Malta(No : 35349/05)
26.9.2006 giinlü karar 4. Daire ...............................................181
Francesco Lombardo/ İtalya,
(Seri A No: 249- B: EHRR 21:188)
26.11.1992 günlü karar ....................................................288, 289
Fredin/ İsveç, (No: 12033/86)
18 Şubat 1991 günlü karar ................................................27, 157
Fogarty/ İngiitere, (No: 37112/97),
21 Kasım 2001 günlü karar ....................................................291
Gailego Zarfa/ İspanya (No:58229/01), 4. Daire,
14.1.2003 günlü karar .............................................................287
G. L. ve S. L - Fransa, (No:55811/00) 1. Daire,
06.03.2003 Günlü Karar ..........................................................140
Gavella/Hırvajistan (No 33244/02)
11.07.2006 günlü karar, Birinci Daire .....................................36
Gasus Dosier und Fördertechnjk Gmbh/ Hollanda,
(No: 15375/89),23 Şubat 1995 günlü karar .... 8, 27, 29, 76, 209
Gavrıkova/Rusya, (No. 42180/02)
15 Mart 2007 günlü karar,1. Daire ..................................36, 206

528

Avrupa İ nsan Hakları Sözle şmesi ve Malvarl ığı Hakları

Gaygusuz/ Avusturya, (No: 17371/90),
16 Eylül 1996 günlü karar ........................................27, 250, 348
Gök ve Di ğerleri/Türkiye,
(No: 71867/01, 71869/01, 73319/01 ve 74858/01)
27 Temmuz 2006 günlü karar ................................................445
Grifhorst/Fransa (No. 2833/02)
7 Eylül 2006 günlü karar Birinci Daire .........................195, 411
Guillmin/ Fransa (No: 19632/92)
21. 02. 1997 günlü karar .......................................... 77, 78, 79, 80
Hindo Tarcan ve Di ğerleri/Türkiye
(Baş vuru no: 19524/ 02) 23.5.2006 günlü karar ...................455
Hakansson and Sturesson/ İsveç, (No: 11855/ 85)
21 Şubat 1990 günlü karar ......................................................133
Hancock ve Di ğerleri/ingiltere,
(No: 63470/00, 63473/00,63474/00, 63645/00 and 63702/00)
6 Mart 2007 günlü dostça çözüm karar ı,
4. Daire ......................................................................353' 354,
Handyside/Birleş il< Krallık, (No: 5493/72),
7 Aralık 1976 günlü karar ..................................26, 57, 184, 195
Hasan İlhan/Türkiye, (NO: 22494/93)
09.11.2004 günlü karar, 2. Daire ............................................95
Hayrettin Kambur/Türkiye (No:34889/03),
13 Haziran 2006 günlü karar ...................................................88
Hentrich/ Fransa, (No: 13616/ 88),
22 Eylül 1994 günlü karar ................................................53, 211
Hutten-Czapska- Polonya (No. 35014/97)
19 Haziran 2006 günlü karar Büyük Daire ..........................180
Hüseyin Ertürk/Türkiye, (No: 54672/00)
22 Eylül 2005 günlü karar ......................................379, 391, 459
lan Edgar (Liverpool) Limited/ Birle şik Krallık,
(No: 37683/97) 25 Ocak 2000 günlü karar .............................75
Iatridis/ Yunanistan, (No: 31107/ 96)
25 Mart 1999 günlü karar ...............................................9, 27, 52
İncal/Türkiye, (No. 41/1997/825/1031)
9.6.1998 günlü karar .......................... . ............................. 425,426
Inga Allard/ İsveç, (No:35179/97)
24.6.2003 günlü karar, 4. Daire ..............................................200
Intersplav V. Ukrame Ba şvuru No. 803/ 02),
9 Ocak 2007 günlü karar* ......................................................... 219
529

Avrupa İ nsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarl ığı Hakları

Islamische Religionsgemeinschaft e./ Almanya,
(No: 53871/00), 5 Aralik 2002 günlü karar ..................317, 318
Jahn ve di ğerleri/Almanya, (No: 46720/99)
22 Ocak 2004 günlü karar .........................................28, 266, 269
James ve di ğerleri/Birleş ik Krallık, (No: 8793/ 79)
21 Şubat 1986 günlü karar ..27, 56, 59, 66, 69, 70, 103, 167, 176
J. A. Pye Oxford. Ltd/ Birle şik Krallık,
15 Kasım 2005 günlü karar ....................................................120
Jasıuneıene/Litvanya, (No:4151o/98), 3. Daire,
6.3.2003 günlü karar ................................................................272
Jantner/Slovakya, (No: 39050/97) 4. Daire,
4.3.2003 günlü karar ................................................................262
Jehcıe/Bosna Hersek, (No:41183/02),
31 Ekim 2006 günlü karar, 4. Daire .......................................308
Johtti Sapmelaccat ve Di ğerleri/Finlandiya (No. 42969/98)
18 Ocak 2005 günlü karar 4. Daire ........................................160
Kadriye Yıldız ve Diğerleri/Türkiye, (No: 73016/01)
10 Ekim 2006 gÜnlü karar, 2. Daire .......................................441
Kanayev/Rusya (N43726/02)
27.7.2006 günlü karar, 1. Daire ..............................................296
Karlheinz Schmidt/Almanya, (No: 13580/88)
18 Temmuz 1994 günlü karar ..................................27, 214, 484
Katte Klitsche de la Grange/ İ talya, (No: 12539/86)
27 Ekim 1994 günlü karar ......................................................137
Kapital Bank Ad/Bulgaristan (No. 49429/99),
24 Kasım 2005 giinlü karar Birinci Daire .............................304
Karaçay/Türkiye, (No: 6615/03)
27. 3. 2007 günlü karar, 2. Daire ............................................295
Karagiannis ve Di ğerleri/Yunanistan (No:51354/99)
16. 012003 günlü karar, 1. Daire ............................................99
Kasumaj/ Yunanistan (No. 6974/ 05) (Birinci Daire) ..................239
Kıbrıs/Türkiye, (No: 25781/ 87)
10.05.2001 günlü karar (Büyük Kurul) .........................399, 501
Klıafas ve diğerleri/Yunanistan (No: 66810/01)
8.7.2004 .gıınlü karar (Daire 1) .......................................284, 483
Kopecky/Slovakya, (No: 44912/98),
28 Eylül 2004 gunlü karar ................................................31, 231
König/Almanya, (No: 6232/73),
26.6.1978 gunlü karar ..............................................................384
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Kredi ve Endüstri Bankas ı/Çek Cumhuriyeti, 2003 ..................300
Xenides Arestis/TürkiYe, 22.12.2005 günlü karar ..............501, 503
Kur/Türkiye, (No: 43389/98)
23 Mart 2006 gÜnlü karar ...............................................376, 478
Kutsal Manast ırlar/YUnanistall, (No: 13092/87,13984/88)
9 Aralık1994 günlü karar ......................................310, 311, 313
Kuzu/Türkiye, (No: 13062/ 03)
17 Ocak 2006 gÜnlü karar ................................................249, 418
Lallement/Fransa, (No: 46044/99)
11 Nisan 2002 günlü karar .................................................28, 80
Lazarev ve Lazarev/ Rusya (No. 16153/03)
24 Kasım 2005 günlü karar ....................................................198
Lederer/ Almanya (N6213/03)
22.05.2006 günlü karar, 4. Daire ............................................278
LiakopouIo/YUna1taflı (No: 20627/04)
24.5.2006 günlü karar, 1. Daire ...............................................359
Lithgow ve Di ğ erleri/Birle ş ik Krallık, (No: 9006/80,9262/ 81,
9263/81,9265/81,9266/81, 9313/81, 9405/81)
8 Temmuz 1986 günlü karar ..................................27, 66, 72, 85
Loizidiou/TürkiYe, Ön itirazlar, (No: 15318/89)
23.3.1995 günlü karar ...................................................... 397 ' 490
Lojzidiou/TürkiYe, (No: 15318/89)
18.12.1996 günlü esas hakkmda karar ..........................399. 501
Maestri/ İ talya, (No: 39748/98)
17.2.2004 günlü karar,Büyük Kurul .....................................422
Malama/Yuflaflistan, (No: 43622/98)
1 Mart 2001 günlü karar ...........................................................75
Mancini/ İ talya (No: 41812/04) Karar
13.10.2005 3. Daire ....................................................................197
Marckx/BelÇika, (No: 6833/74)
13 Haziran 1979 günlü karar ...................................29, 334, 341
Matros e Silva Lda ve Di ğ erleri/Portekiz, (No: 15777/89)
16 Eylül 1996 günlü karar ........................................................30
Matheus/ Fransa (no. 62740/ 00)
31 Mart 2005 günlü karar, 1. Daire .................................95, 176
Maurice/ Fransa (No 11810/ 03),
6.10.2005 günlü karar, Büyük Kurul ..............36, 122, 164, 165
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Mayenne Tarım Kooperatifi ve Maine-Anjou
Süt Kooperatifi/Fransa, (No: 16931/04),
10 Ekim 2006 günlü karar, Ikinci Daire ................................407
Mellacher ve Di ğerleri/Avusturya,
(No: 1O522/83,11011/84,11070/g4)
Karar 19 Aralık 1989 günlü karar ...............27, 47, 56,171, 176
Meryem Güven ve Di ğerleri/Türkiye,(No: 50906/99)
22.2.2005 günlü karar ......................................................383, 419
Milatova ve Di ğerleri/Çek Cumhuriyeti, 2005 ..................370, 371
Molin in şaat/Türkiye, 2005 (Ba ş vuru No: 3 8424/97)
11 Ocak 2005 günlü karar ...............................373, 374, 389, 459
Motais de Narbonr ı e/Fransa, (No: 48161/99)
2 Temmuz 2002 günlü karar ....................................................74
Mykhaylenky ve di ğerleri/Ukrayna (No. 35091/02, 35196/02,
35201/02, 35204/02, 35945/02, 35949/02, 35953/02,
36800/02, 38296/02 ve 42814/ 02,
30 Kası m 2004 günlü karar (Üçüncü Daire) ........................246
N. A. ve Di ğerleri/Türkiye, (No: 37451/97)
11 Ekim 2005 günlü karar ......................................................449
Nemcova ve di ğerleri/Çek Cumhuriyeti (No: 72058/01)
9 Kasım 2004 günlü karar ( İkinci Bölüm) ..............................32
0. B. Heller A. S. Ve Çekoslovak Obchodni Bankas ı
A. S./Çek Cumhuriyeti
(No. 55631/00 ve No. 55278/00) ...........................................307
Oerlemans/Hollanda, (12568/86),
27.11.1991 günlü karar ...................................................144, 364
Okyay ve Di ğerleri/Türkiye, (36220/97)
12.7.2005 günlü karar, 2. Daire ................................................21
Opera ve di ğerleri/Romanya, (No: 33358/96)
16.07.2002 günlü karar, 2. Daire ............................................438
Oron-Breclav,S. R. O./Çek Cumhuriyeti (No: 43783/98)
13.01.2004 günlü karar, İkinci Daire .....................................217
Öneryıldız/Türkiye, (No: 48939/99)
30 Kasım 2004 günlü karar ....................................124, 224, 232
Paduraru/Romanya (No: 63252/00),
1 Aralık 2005 gunlü karar, Üçüncü Daire ............................235
Papamichalopoulos ve Di ğerleri/Yunanistan, (No: 14556/89)
24 Haziran 1993 günlü karar .................. 98,432,434,467,488
Papastavrou Ve Di ğerleri/Yunanistan (No: 46372/ 99)
10 Nisan 2003 günlü karar, Birinci Daire ......................30, 154
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Pascuİli/ İtalya (No. 36818/27)
17 Mayıs 2005 günlü karar, Dördüncü Daire ........................97
Pellegrin/Fransa,( No. 28541/95) Büyük Kurul, 8 Kas ım 1999
günlü karar ...............288, 289, 290, 291, 292, 295, 296, 297, 405
Petar Alexandrov Ve Gospodinka Alexandrova Kirovi/ Türkiye
ve Bulgaristan, 2006, (No: 58694/00)
2 Ekim 2006 günlü karar ........................................................328
Pierre-Bloch/Fransa, 21 Ekim 1997 günlü karar ..........................18
Pialopaulos ve Di ğerleri/Yunanistan, (No:37095/ 97)
13.02.2001 günlü karar, 2. Daire ...........................................138
Philips/Birleş ik Krallık, (No: 41087/98)
5 Temmuz 2001 günlü karar ..................................................193
Pine Valley Developments Ltd ve Di ğerleri/ İrlanda,
(No: 12742/87) 29 Kas ım 1991 günlü karar ...................36, 130
Poiss/ Avusturya, (No: 9816/ 82)
23 Nisan 1987 günlü karar .........................................27, 49, 101
Ponomarenko/Rusya, (No: 14656/03)
15 Şubat 2007 günlü karar, 1. Daire ..............................254, 256
Posti ve Rahko/Finlandiya, (No: 27824/95)
24.09.2002 günlü karar, 4. Daire ......................................28, 158
Poznakhırma-Russia (N 25964/02) Karar
24.2.2005, 1. Daire ..............................................28, 251,390, 462
Pudas/ Isveç, (No: 10426/ 83) 27.10.1987 giinlü karar ................158
Puhk/Estonya, (No: 55103/00),
10.2.2004 günlü karar, 2. Daire ..............................................484
R/ Belçika, (No:33919/ 96)
27 Şubat 2001 günlü karar ..............................................291, 296
Revel ve Mora/Fransa (No: 171/03)
15 Kasım 2005 günlü karar Daire, 2 ........................................23
Ruianu/Romanya, (No: 34644/97)
17.06.2003 günlü karar, 2. Daire ............................................224
Saliba /Malta (No: 4251/02)
m 2005 günlü yazış ma kararı. ..................................... 142
8 Kası
S. A. R. L. Du Parc D'act ıvıtes De Blotzhe ım
Et La S. C. I./Fransa, (No:48897)
18.3.2003 günlü karar, Ikinci Daire, ................................ 36, 139
Sargm ve Ya ğcı /Türkiye, (No: 16419/90)
8 Haziran 1995 günlü karar ..................................423,424,428
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Satka ve Di ğerleri/Yunanistan, (No: 55828/00)
1. Daire, 27.3.2003 günlü karar ..............................................100
Scea Ferme De Fresnoy-Fransa (No. 61093/00)
1 Aralık 2005 günlü karar (Daire 1) ................................28, 150
Schenk/ İ sviçre 12 Temmuz 1988 günlü karar,
(Seri: A No: 140, s. 29,45) .......................................................379
Schouten ve Meidrum/Hollanda, (Seri A No: 304 EHRR 19: 412)
9 Aralı
k 1994 günlü karar ..............................................208, 384
Scollo/ İtalya, (No: 19133/91)
28 Eylül 1995 günlü karar ......................................171, 174, 175
Schuller-Zgraggen/ İsviçre, (Seri A No:263 EHRR 16:405)
24 Haziran. 1993 günlü karar ..................................................16
Selçuk ve Asker/Türkiye, (12/1997/796/998)
24. 4. 1998 günlü karar ....................................................... 28, 394
Skarby/ İsveç, (No:12258), 28. 06. 1990 günlü karar ...................143
Sovtransavto Holding/Ukrayna, (No: 48553/99)
25 Temmuz 2002 günlü karar ................................................222
Spadea ve Scalabrino/ İ talya, (No: 12868/87)
28 Eylül 1995 günlü karar ......................................................175
Sporrong ve Lönnroth/ İsveç, (No: 7151/ 75,7152/ 75) .....................
23 Eylül 1982 günlü karar.. 26, 38,42, 43,44, 47, 48, 61, 68, 69,
............................................104,127,128,137,324
Sürmeli/Almanya, 08.06.2006 günlü karar ................380, 389, 461
Sramek/Avustuıya, (Seri A No: 84 EHRR 7351)
22.10.1984 günlü karar ............................................................362
Stanislav Volkov/Rusya, (No: 8564/02)
15 Mart 2007 günlü karar, 1. Daire .......................................478
Stran Grek Refineries ve Stratis Andreadis/Yunanistan,
(No: 13427/87), 19. 12. 1994 günlü karar ...............................11
Thlimmenos/ Yunanistan, (No: 34369/97)
6 Nisan 2002 günlü karar .......................................................260
Treska /Arnavutluk ve İtalya(No 26937/ 04)
29.6.2006 günlü karar, 3. Daire ......................323, 325, 328, 330
Turczanık/ Polonya, 2005 ...............................................................275
Tütüncü ve Di ğerleri/Türkiye, (No: 74405/2001)
18.10.2005 günlü karar ....................................................248, 418
Uludağ /Türkiye, 2005 (No: 38861 /03),
20 Ekim 2005 günİü karar ..............................................244, 455
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Weber/Almanya (No. 55878/00)
23 Ekim 2006 günlü karar, Be şinci Daire .............................271
Wiessinger/Avusturya, (No: 11296/ 85),
30.11.1991 günlü karar ..............................................................62
Willis/Birleşik Kralhk, (No: 36042/97)
11 Haziran 2002 günlü karar .........................250, 352, 353, 487
Weissman/ Romanya (N/ 00)
24.05.2006 günlü karar, 3. Daire ........................28, 36, 219, 449
Wenderburg ve Diğerleri /Aimanya (No:71630 /01)
6.2.2003 günlü karar, Üçüncü Daire ....................................276
Winterwerp/Hollanda,( No: 6301/ 73)
24.10.1979 günlü karar ..............................................................51
Wittek/Aimanya (No. 37290/97)
12 Aralık 2002 Günlü Karar; 3. Daire ...................................265
Valico/ İtalya (No. 70074/01)
21 Mart 2006 gÜnlü karar, 4. Daire .................................28, 152
Van Der Hurk/Hollanda, Seri A No: 288:EHRR 18: 481
19 Nisan 1994 günlü karar .................................27, 29, 404, 406
Van Der Mussele/ Belçika, (No: 8919/80)
23.11.1983 günlü karar ............................................................... 29
Van Marie ve diğerleri/Hollanda,
(No: 8543/ 79,8674/ 79,8675/ 79,8685/ 79)
26 Haziran 1986 gunlü karar .......................................8, 27, 283
Vasilescu/Romanya, (No: 27053/95,48-54)
22 Mayıs 1998 gÜnlü karar .....................................................360
Vendittelli/ İtalya, (No: 14804/ 89)
18.7.1994 güniü karar ..............................................................189
Vermaire/Belçika (Seri A No:214. C.)
29 kasım 1991 günlü karar .....................................334, 343, 345
Vyalykh/ Rusya (No:5225/ 06)
22 Şubat 2007 günlü karar,1. Daire .......................................482
Yagtziiar ve Diğerleri/Yunanistan, (No: 41727/98)
6 Aralık 2001 günlü karar ......................................................381
Yıldırım -İtalya (No. 38602/02)
10 Nisan 2003 günlü karar (Daire,1) .....................................195
Yıltaş Yıldız Turistik Tesisleri A. Ş. /Türkiye,
(No: 30502/ 97) 24.04.2003 ve 2006 günlü
3. Daire kararları ..............................................................456, 457
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Yöyler/Türkiye, (No: 26973/95)
24.7.2003 günlü karar, 4. Daire ..............................................394
Zanghı/ İtalya, (Seri A No. 194-C.),
19 Şubat 1991 günlü karar ..............................................333, 374
Zlinsat, Spol. S. R. O./Bulgaristan (No: 57785/00)
15 Haziran 2006 günlü karar, Dördüncü Daire ..................258
Zwierzynski/ Polonya, (No: 34049/ 96)
19 Haziran 2001 günlü karar ............................................57, 389
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