
AVRIJA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN
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VE ÇEVRE SORUNlARI

kilendirilmediği sürece, konunun bu denli geniş biçimde
ele al ınmas ı, özün yitirilmesine neden olabilecektir.

Çevre, içinde insan varsa bir anlam ta şır. Çevre bilimi
insana dönük olmak zorundad ır. Genel yaklaşı m budur.
Hukuk, tart ışılan her olayda çevre - insan ili şkilerini de-
ğerlendirmektedir. Bu çok geni ş alanda yolumuzu yitirme-
mek için, yalnız Avrupa'nın yüzy ı llard ır çözüm bulmakta
geciktiği önemli bir insan haklar ı sorununa, Çingeneler'in
ya da güncel deyimle Romanların durumuna değineceğiz.
Ayrı bir bölümde, A İHM'nin Romanlarla ilgili kararlar ın-
dan örnekler vereceğiz.

Çevrenin korunmas ı için, bas ın yay ın araçlarından ya-
rarlanan, toplant ı ve gösteri yürüyüşleri ile ses getiren ör-
gütsel etkinliklere gereksinim duyulmaktad ır. AİHM'nin
çevre ile bağlantılı iletişim ve örgütlenme haklar ı üzerine
verdiği kararlarından seçilen örnekler sunulacakt ır.

1. Kentsel ve Kırsal Planlar

Sağl ı kl ı bir çevrenin korunmasmda üst ve alt ölçek-
teki planların belirleyici önemi bulunmaktad ır. Biliodiğ i
gibi her çeşit yerleşme ve yap ılaşmanın temel dayana ğı
imar planlarıdır. AİHS'nin uygulandığı ülkelerde, planla-
rm kapsama alanlar ı, onay organlar ı ve uyuşmazlıklar ın
çözüm yöntemleri konular ında farkl ı düzenlemeler yer
almaktad ır. Ancak en önemli ortak özellik, planların ge-
nellikle yerel yönetimlerce yap ı lmas ıd ır. Planlar, belediye
meclisi, kent meclisi, bölge kurulu gibi adlar taşıyan, se-
çimle göreve gelmiş ve yöre insanlarından olu şan kurum-
larca onaylan ıp yürürlüğe konulmaktadır. Böylece plan
kararları, siyasal nitelikteki yerel organlarca verilmektedir.
Karar alma sürecine, birçok ülkede doğrudan yurtta şlar da
katılabilmektedir. Bu tür planlar ın kapsama alanlar ı, ge-
nellikle kentlilerin ya şamakta olduklar ı yerleşim yerleri ve
yakın çevresi ile s ınırl ı kalmaktad ır. Kimi ülkelerde, köy

KfNJSEL

VE KIRSAL
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KENJSFL yönetimlerinin de, kendileriyle ilgili planlar ı yapma yet-
VE KIRSAL kileri bulunmaktad ır. Bu iş ley i ş korunmakla birlikte, 19.
PLANtAR yüzy ı l ın başlar ında kentlerin büyümesi, ortak gereksin-

melerin çe şitlenmesi gibi nedenlerle geni ş kapsaml ı plan-
lama sürecine geçilmi ş tir. Çevre planlar ın ın ve üst ölçekli
planlar ın yap ı lmas ı, XIX. yüzy ı ldan sonra yaygı laşan bir
gelişmedir$

• Çevrenin korunmas ı amacıyla getirilen kamusal k ı -
sıtlamalar aras ında en yoğun tartışmalara neden olan ko-
nular, imar koşullarıyla ilgili düzenlemelerdir. Çeşitli öl-
çeklerdeki imar planlar ı, sit kararları, tarımsal alanlardaki
yapı laşma ve toprak mülkiyetini etkileyen yükümlülükler,
bunların başl ıcalar ıd ır. Planlama işlemlerine kar şı birey-
lerin hak arama yöntemleri ise, bir çok Avrupa ülkesinde
ya hiç tanınmamış, ya da çok s ı nırlı tutulmu ştu. Ancak
Sözleşme'nin 6/1. maddesindeki adil yarg ılaııma hakkı ye
1 Numaral ı Ek Protokol'ün güvencesi altındaki mal var-
l ığı hakları çevresinde olu şan uyu şmazl ıklar sonucunda
AİHM'nin verdiği kararlarla bu tür yönetsel işlemlere kar-
şı yargı yolu açılmış bulunmaktad ır, örneğin AİHM'nin
Isveç uygulamalar ından kaynaklanan Sporrong ve Lönn-
roth 1982, Boden 1987, AlIan Jacobson 1989, Hakanson ve
Sturesson 1990, Mats Jacopson 1990, Skarby 1990, Fredin
1991 başvurular ı sonucunda verdi ği kararlarla, imar plan-
ları, kamulaştırma izinleri, yap ılaşma yasaklar ı, yapı ruh-
satı istemlerinin reddi, ruhsat iptali gibi yönetsel i şlemlere
karşı yarg ı yolunun kapal ı tutulmas ı Sözleşme ile bağdaş-
maz bulunmuştur. Hollanda da Belediye'den al ınan Petrol
Ürünleri Dağıt ım Lisans ı 'nın Bakanl ık'ça iptaline kar şı ba-
ğıms ız bir yargı yerinde dava açma olanağının tanmmama-
sı, AİHM'nin 1985 y ı l ında verdiği Benthem karar ı ile 6/1.
maddeye ayk ırı bulunmu ş tur. İleride tartışılan konularla

= Cözayd ın, İş tar, Avrupa Hukuk Mcvzuat ı ve İmarla İlgili Yasalar, İmar
Hukukunda Toplu:ıı ve Mimar/üç s. 90, Mimarlar Odas ı Yay., 2002 ıs-

tanbul.
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bağlant ı l ı olarak örneklerini sunaca ğım ız, aralar ında İngil- KEN5R

tere, Danimarka, İsviçre ve Finlandiya'n ın da bulundu ğu VE KRSAL

daha ba şka ülkelerdeki yönetsel i ş lemlere karşı bireysel PAHLR

davalar ın aç ı lmas ını engelleyen ya da başvurular ı etkisiz
bırakan düzenlemeler, A İHM'nce adil yarg ı lama ilkeleri-
nin çiğnenmesi olarak nitelenmi ştir.

Adil yarg ı lanma hakk ı, sözleşmenin içerdi ği haklar ı n
tümü için oldu ğu gibi, çevresel uyuşmazl ıklar aç ısmdan
da önemli bir hukuk güvencesi sa ğ lıyor. Ancak bu güven-
ce, tartışmamn özündeki haklar ın doğrudan elde edilmesi
yönünde değil, ulusal düzlemde ba ğıms ız, yans ız ve yetki-
li yargı yerleri önünde hak arama yollar ının aç ık tutulmas ı
aç ıs ından etkili olabiliyor. Bu konuda da, tar ımsal alanlar-
daki yap ı laşma uyu şmazlığından kaynaklanan bir uyuş-
mazl ığm karar ın ı özet olarak sunmaktay ız:

İngiltere'nin Warrington Chesbire bölgesinde ya şayan
bir çiftçi olan Jolm Bryan'a yetki alan içinde bulundu ğu
Vale Royal Borough Belediye Meclisi'nden gönderilen 4
Aral ı k 1989 günlü bir icra emrinde, 1987 y ılında satın al-
mış olduğu arsadaki iki tuğla binay ı yıkmas ı istenıniş tir.
Gerekçe olarak imar planına ayk ırı düşen bu binalar ın yap ı
izni olmadan yap ıhmş olduğu belirtilmiştir. Başvurucu üç
ay içinde y ık ım ı gerçekleştirip yap ı artıklarını bulunduğu
yerden kald ırmakla yükümlü k ı l ınmıştır. İngiltere'de Dı-
şişleri Bakanl ığı 'n ın bir bölümü (Secretary of State for the
Environment), çevre, planlama ve yap ıla şma uyuşmazl ık-
lar ında yarg ısal yetkileri de bulunan bir tür çözüm organ ı
olarak görevlendirilmi ş bulunmaktad ır. Başvurucu da, y ı-
k ım karar ının kald ırılmas ı için Dış işleri Bakan ı'na itiraz-
tar ını bildirmiştir. İleride de görüleceği gibi Bakanl ık, ilk
değerlendirmede aç ıkça temelsiz görülmeyen istemleri
yetkili ve ba ğıms ız bir "rnüjettiş "e incelettirmektedir. Bu
olayda da Bakan' ın görevlendirdiği müfettiş, araş tırma-
larmı tamamlad ıktan sonra, imar plan ı dışında ve yap ı sal
gelişmeye izin verilmeyen bir alana ruhsats ız olarak kon-
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KENTSEL durulan başvurucunun iki tu ğla binasının y ı kılması gerek-
VE KIRSAL tiğini saptayarak, itiraz ını reddetmiştir. Başvurucu "yasada
PLANLAR kararlaş t ı rılan kuralları n yanl ış uygulandığı. binalar ı n bulun-

duklar ı yerlerin kullan ı m koş ulları na göre, gelişme izni verilip

verilmediği konusundaki saptamaları nda nı üfettiş in yan ı ldığı n ı "

ileri sürerek, "tar ı msal amaçlar yönünden gerekli olan yap ıla-

nn yıkı lmas ında zorunluluk bulunmadığı n ı " ileri sürmü ştür.
Ayr ıca y ık ım karar ın ın geçerli kanıtlara dayanmad ığını da
savunmuştur. Başvurucunun özetlenen gerekçelerle D ış iş-
leri Bakanlığı 'n ın kararına karşı yönelttiği temyiz istemi
de, Yüksek Mahkeme'nin 8 Mart 1991 gtinlü karar ıyla red-
dedilmiştir.

Adil yargılanma hakk ı bağlamında tartışılan bu olay-
da AİHM, uyuşmazlığı "tam yetkili, bağı ms ız ve görevli bir

mahkemede yargı lanina hakk ı " tanımları içinde ele atm ıştır.
Bakılan davada ı-uhsats ız yap ın ın yık ım karar ına yönelti-
len itirazm ilk aşamada Bakanl ık müfettişi tarafından red-
dedilmesi nedeniyle, öncelikle "müfetti ş"in konumu tar-
tışılmışt ır. Müfettiş 'in yöntemsel aç ı dan bütün hukuksal
güvencelere sahip olmasma kar şın, vereceği karar bağla-
yıcıl ık taşımamaktad ır. Bakan' ın bu kararı iptal etme yet-
kisi bulunmaktad ır. Bu nedenlerle, Bakanl ık ve Müfetti ş
incelemesi s ırasmda 6/1. maddenin öngördü ğü koşullar
yerine getirilmedi ği halde, son çözüm yeri olan Yüksek
Mahkeme'nin yargısal nitelikleri gözetilerek, Sözleşme'nin
ihlal edilmediğine karar verilmiştir?

(Bryan / İngiltere, 1995)

Yukarıdaki örnekte de görüldü ğü gibi, AİHM'nin
plan uyuşmazl ıkları nedeniyle verdiği kararlarm tümü,
doğrudan çevresel konularla ili şkilendirilmeye elverişli
bulunmamaktad ır. Bu başvuruların temel amac ı, adil yar-

23 www.echr.coe.int.
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gılanma koşullarında malvarlığı haklarının korunmas ıd ır. KENTSEL

Mahkeme'nin kararlar ında, demokrasilerin temel güven- VE KIRSAL

celeri aras ında bulunan yargı yolunu kapatan ulusal yasa- PLANLAR

lar ın Sözleşme'ye aykırılığı saptanmaktad ır...

İ mar planlar ı, AIHM kararlar ına göre, hak sahipleri
açıs ından baş lı başına ekonomik değerler oluşturmaktad ır.
Devletler, nesnel gereksinimler oldu ğu durumlarda elbet-
te imar planlar ın ı, plan kararlarını değiştirebilmektedirler.
Bu tür uyu şmazl ıklarda Mahkeme, planlar üzerinde çev-
resel amaçlar d ışındaki işlemlerde, taşınmaz sahiplerinin
akçal ı haklar ın ı koruma yönünde kararlar verebilmekte-
dir. Kamu yararına dönük uygulamalarda da, planlar ın
gerekleri bozulmamakta, ancak denge ve orantıl ıl ık ölçüt-
leri doğrultusunda ki şisel yitiklerin karşılanmas ı yoluna
gidilmektedir. Irlanda da, naz ım imar planmda sanayi
bölgesi içinde görülen ta şınmazı büyük paralar ödeyerek
sat ın alan bir yap ım şirketi, daha sonra arsan ın yeşil ala-
na dönüştürülmesi nedeniyle önemli zararlara uğramıştır.
AİHM bu olayda, 1 numaral ı protokolün 1. maddesinin
"belli bir uygulaman ın gerçekleşebileceği yönündeki meşru bir

beklentiyi koruma alt ı na alabileceği... görüşünde olmuştur.
Başvurucunun sanayi geli ştirme çerçeve planmdaki izne
dayanarak 1978 y ılında satın aldığı taşmmazla ilgili plamn,
1982 y ı l ında Yüksek Mahkeme'ce iptali, mülkiyet hakkının
ihlali olarak değerlendirilmiştir.

(Pine Valley Developments Ltd/Irlanda, 1991)

Mahkeme, henüz edinilmiş bir hak düzeyine gelme-
mekle birlikte, işlemin kuruluşundaki sağlam gerekçeler-
den yola ç ıkarak imar plan ı ile saptanan kazanımların,
hukuksal anlamda korunmas ı gereken meşru bir beklenti
olduğunu benimsemiştir. Ancak imar planlar ına dayansa
da, geleceğe yönelik her beklenti, kazarulmış hak düzeyin-
de ele al ınamamaktad ır. Strasbourg havaalan ının geniş le-
tilmesine ilişkin yetkili organlarca verilen bir plan karar ın-
dan yararlanmak isteyen ki şi, alan çevresinde endüstriyel
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KENISEL mülklerin yap ı m ı için haz ırl ı klara girişmiş tir. Ancak idari
VE KIRSAL yargı, havaalanın ın yap ımına ilişkin 1949 y ı l ındaki Fran-
PLANLAR siz- İsviçre Sözle şmesi'nde saptanan s ın ırları aş tıı gerek-

çesiyle bu girişimin iptaline karar verilmi ştir. Fransa ve
Isviçre 1996 y ı lında konuyu tekrar görüşmüşler ve anlaş-
mada değiş ikliğe giderek uzatma önerisini, yeni bir pist
yap ı lmas ı biçiminde değiştirmi şlerdir. Bu anla şma May ıs
1996'da yay ımlanan bir kararname ile kabul edilmi ştir.
Başvurucular 1949 Sözleşmesi'nde yap ılan bir değişikliğin
ancak yasayla geçerli k ılınabileceğini ileri sürerek, karar-
namenin iptali için Frans ız Danış tay'ına dava açmış lard ır.
Danıştay, başvuruyu 1998 y ıl ı kas ım ay ında verdiği bir ka-
rarla red detmi ştir.

AİHM'ne göre Danıştay'daki yargılaman ın sonuçlar ı
ba şvurucuları n finansal durumları ile ekonomik aktivite-
lerini etkileyebilecek niteliktedir. Ancak davan ın konusu
ekonomik bir nitelik ta şımamakta ve maddi haklara mü-
dahale edildiği iddias ına da dayanmamaktad ır. Ne anlaş-
mada ve ne de itiraz olunan kararnamede, başvurucular ın
ekonomik etkinliklerine gönderme yapmadığı gibi, onlar ın
çı karları üzerinde doğrudan hukuksal bir etki do ğurma-
maktad ır. Bu nedenle Mahkeme, soyut savlara dayanan
başvuruculann savlar ın ı tümüyle kabul edilmez bul-
muştur. (S.A.R.L.Du Parc D'act ı vıtes De Blotzhe ım Et La
S.C.I./ Fransa, 2003) Çevre ve imar planlar ında, toplumun
gelecekteki gereksinimleri yönünden kamu yarar ı doğrul-
tusunda yap ılan deği şimler, anılan planlar kapsam ındaki
kişilerin ç ıkarlarını etkilese de, bu konu, me şru beklenti
kapsamında değerlendirilemeyecektir.

Italya'daki bir olayda da, ba şvurucu şirketin sahibi
olduğu taşınmaz, kentsel planlama uygulanmas ına temel
oluşturmak amac ıyla 1967 y ılında Belediye Meclisi'nce ve-
rilen ve 1974 y ı lında Valilik'çe onaylanan bir kararla yeşil
alana ayr ılmıştı . Ayrıca kamula şt ırma yap ılacağı gerekçe-
siyle, kesin yap ı laş ma yasağı konulmu ştu. Kararlar ı izleyen
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beş y ıl içinde herhangi bir uygulama yap ı lmamas ı ve ka- KENJSEL

mulaşt ırman ın uvgulanmamas ı nedeniyle, ilgili yasa uya- VE KIRSAL

r ınca 1979 y ı l ı nda inşaat yasağı kendiliğinden kalkacaktı. PLANLAR

Belediye Meclisi'nin yap ı laşma engelini sonland ıran yeni
bir karar verilmesi beklenirken, 1977 y ılındaki yeni yasa-
ya göre tekrar inşaat yasağını sürdüren bir karar almas ı ,
AİHM'nce ayr ı nt ı l ı planın ancak 1999'da kabul edilmesini
ve başvurucunun ta şınmaz ına kamulaştırnıa amac ıyla yeni
bir inşaat yasağı getirilmesi, 1 Numaral ı Ek Protokol'ün 1.
maddesine ayk ırı bulmu ştur. (Elia S.R.L. / İtalya, 2001)

Benzer koşullarda Yunanistan'da geçen bir olayda,
başvurucular ın taşınmazlar ı üzerinde ticaret merkezi yap-
mak için giri şimde bulunmalar ın ın hemen ard ı ndan imar
planın ın değ i ştirilerek arsalar ın ın yeşil alana dönü ş türül-
mesi, yap ı ruhsatı verilme istenıinirı reddedilerek kamu-
laş tırma işlemlerinin başlat ılmas ı, Mahkeme'ce, 1 Numa-
ral ı Protokol'ün 1 maddesine aykır ı bulunmuş tur. Başvu-
rucunun bu konuda ulusal yargı yerlerinde açt ıkları dava
sonucunda, kamulaş tırman ın kamu yarar ına olmadığına
ilişkin mahkeme karar ının uygulanmamasm ın da, sözleş-
menin 6/1. maddesini ihlal etti ği kararlaştırılmıştır. (Pialo-
paulos ve Diğerleri / Yunanistan,2001)

İ talya'da, bir yap ım ş irketi ile yerel belediye aras ı nda
bağıtlanan yap ı m sözleşmesinin bazı koşulları, imar plan ı
değişikliği sonucunda uygulanamaz duruma dü şmüştür.
Mahkeme, imar plan ı değ işikliklerinde kamu yarar ının
gerekleri ile bireyin temel haklar ınm korunmas ı aras ında
adil dengenin bulunup bulunmad ığın ı' ara ş tır ırken, baş-
vurucular ın bu gelişmeler karşıs ındaki girişimlerini de
göz önünde bulundurmuştur. Başvurucu, arazi kullanım
planındaki değiş iklikten sonra, yeni ko şullara göre yap ı-
laşmay ı sürdürmek ve gerekli ruhsatlar ı almak üzere gi-
rişimde bulunmamışt ır. Başvurucunun arsalar ına mutlak
bir yap ıla şma yasağı konulmad ığı gibi, kendisine tazminat
ödenmesini gerektiren yasal kamula şt ı rma da uygulan-
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KENTSEL mamıştır. Arazi kullan ım plan ı nın belirli bir süreyle s ınırl ı
VE KIRSAL olmas ı, toplumun yararları ile başvurucunun yararlar ı ara-
PLANLAR sındaki dengenin ba şvurucu aleyhine bozulmamas ı nede-

niyle, olayda, 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesine göre
mal varlığı haklarının ihlal edilmediği kararlaşt ırılmıştır.
(Katte Kl ıtsche De La Grange / İtalya, 1994)

Fransa'da tar ım alanlar ının birleştirilerek, tüm avc ıla-
nn buralarda serbestçe avlanmalar ına olanak tanıyan bir
yasa, taşınmaz sahiplerinin üye olduklar ı birlikler oluş-
turmalarını ve bu alanlarda avlanma haklarını daha başka
avc ılarla paylaşmalar ın ı zorunlu kılıyordu. Böylece küçük
çiftçiler, istemlerinin ara ştırılmasına gerek bile duyul-
madan, topraklar ını, avc ıların yararlanmalar ına açmak,
inançlarıyla bağdaşmasa da tarlaları içinde av yap ılmasına
katlanmak zorunda b ırakıl ıyorlard ı . Hayvan haklar ı savu-
nucuları ve avlanma karşıtları olan baz ı taşınmaz sahip-
lerinin başvuruları sonucunda AIHM, kendi topraklarının
genel bir avlak durumuna getirilmesinin, malvarl ığı hak-
lar ına ölçüsüz bir el atma olduğuna karar vermiştir. (Chas-
sagnou / Fransa, 1999)

İmar planlar ı, içerdiği koşullar aç ısından, izlenen kamu
yararı doğrultusunda bireysel malvarl ığı haklarının s ınır-
land ırılmas ı sonucunu getirebilmektedir. Mahkeme, çev-
reyi koruma amac ını da taşısa, ulusal işlemleri Sözleşme
karşısında tartışmakta, kamu yararı ile başvurucunun ç ı-
karları aras ında dengeli bir çözüm sağlanıp sağlanmadığı-
n ı araştırmaktad ır. İmar planlarında yap ılan değişiklikler,
planın önceki durumuna göre ta şınmaz sahiplerinin yapı -
laşma olanaklarını geriletmekte, baz ı durumlarda tümüyle
ortadan kald ırabilmektedir. Böylesi de ğişiklikler kar şısın-
da taşınmaz sahiplerine getirilen k ısıtlamalar, "demokratik
toplumun gerekleri", daha kısa bir anlatımla demokrasi ku-
ralları içinde değerlendirmektedir.24

Dinç Güney, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi ve Mü/varlığı Haklan,
TBB Yayn ıı, Ankara, 2007 (Yukarıda özet olarak değinilen ve konuy-
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AİHM'nin sözleşmenirı 8. maddesi ile bağlantı kura- KENTSEL

rak çeşitli ölçekteki planlar ı tartışırken çevre olgusunu do ğ- VE KIRSAL

rudan değerlendiren kararlar ı da bulunmaktad ır. Ancak PLANLAR

çevreyi koruma amacıyla verilen bu kararlarda her zaman
doğru yarg ılara var ıldığı ileri sürülemez. Yerleşim birim-
lerinin niteliklerine göre, plan kararlar ı ile yasalarla, kimi
zaman yönetmelik benzeri düzenleyici i şlemlerle, ayn ı ül-
kelerin yurttaşlar ınm baz ı bölgelerde yerleşmelerine, hatta
dolaşmalarına koşullar ve engeller getiren uygulamalara
da rastlanmaktad ır. Bu tür olaylara, sözle şmenin 8. mad-
desi içinde çözüm aranmaktad ır. Doğal kaynakları koru-
mak, yenilenen canl ı ortamları dinlendirmek amac ıyla ge-
tirilen av yasaklar ı, sözleşmenin değ işik maddeleri içinde
ele alınsa da, Mahkeme'nin çevreye dönük uygulamalar ı
aras ında bulunmaktadır. Aşağıda AİHM'nin çevresel hak-
larla bağlantısı kurulan kararlar ından örnekler verece ğiz.

a. Adalarda Yerleş im ve Yap ılaşma Sorunlan

Giliowllngiltere

Manş Denizi'nde, Fransa'nın Normandiya körfezi ile
Ingiltere'nin Weymouth limanı aras ında kalan geçitte, çe-
şitli boyutlardaki Alderney, Sark, Herm, Jethou, Brecqhou,
Burhou, Lihou ve Guernsey adacıklarından oluşan adalar
topluluğu, Guernsey ad ıyla an ılmaktad ır. Adaların, ge-
leneksel "devlet" tan ım ına uymasa da, kendine özgü bir
hukuksal yap ılanmas ı ve yönetim biçimi bulunmaktad ır.
Savunmas ının, İngiltere'nin sorumlulu ğu altında bulun-
mas ına karşıl ık Guernsey, Birleşik Krall ık toprağı değildir,
Daha başka bir dava nedeniyle ileride de ğineceğimiz Man
adası gibi, özerk bir yönetimle Birle şik Krallık'a bağlıd ır.
İkinci Dünya Savaşı yıllar ında stratejik konumundan ya-
rarlanmak isteyen Almanlar'm i şgali altında kalan adalarda

la ilgili daha baş ka kararlar için bkz.)
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KENTSEL çok ac ı günler yaşanmıştır. İşgal öncesinde Almanlar'dan
VE KIRSAL kaç ırı]mak amac ıyla Ingiltere'ye gönderilen çocuklardan
PLANLAR bir çoğunun barış döneminde izleri bile bulunamad ığı için

ailelerinin yanma dönü şleri gerçekleş tirilememiştir. Avru-
pa Birliği üyesi olmayan ve yakla şık yetmi şbin kişinin ya-
şad ığı adalarm toplam yüzölçümü, 78 km2 dir. En büyük
yerleşim yeri ise, 63 km2'lik Guernsey adas ıd ır.

Günümüzde turizm aç ıs ından önem kazanan adalara,
yaşam alanlar ının çok s ın ırl ı bulunmas ı nedeniyle yaban-
c ı lar ın girmelerine ve hele buralarda yerle şmelerine yasa-
larla yasaklar konulmu ştur. Dış göçlere karşı da sürekli
sınır denetimleri yap ılmaktadır.

Geleneksel "yurttaş " tan ımın ın yerirıi"yerli" kavramı
almıştır. Bir yerli say ılarak Ada'da konut edinmek için baz ı
nitelikler aranmaktad ır, Ada'da doğmakla birlikte, anne
ve babasından en az birisinin Ada'l ı olmas ı gerekmektedir,
"Yerli" kimliği alınabildiği durumlarda, bu nitelik ya şam
boyu geçerlidir. Hatta Ada'n ın d ışında uzun bir dönem ka-
l ınmas ı da, "Yerli" kimliğini geçersiz k ılmamaktad ır. Ayr ı-
ca, yirmi y ı ll ık bir dönemde on y ıl boyunca kurallara uy-
gun olarak adada yaşayanlar da, "yerli" say ı labilmektedir

Yabanc ı işçilere yerleşme izinleri Guernsey'li bir i ş-
verenin yan ında çalışmaları koşuluyla, belli dönemlerle
s ın ırl ı olarak verilmektedir. Adal ı olmayanlar ın oturma
olanakları, yaşad ıkları konutlarda mülk sahibi veya kirac ı
olduklarına bakılmaks ızm, verilen izin süresi ile s ı nırl ıdır.
İzin süresi sona eren kiş i, taşmmazım, adada ya şama hakk ı
bulunan bir kişiye devrederek, oradan ayr ılmak zorunda-
dır.

İngiliz yurtta şı Joseph Gillow 1956' y ı l ı Nisan aymda,
Guernsey adas ına, Bahçecilik Müdürlü ğü'ne atanmıştır.
Adayaşamın ın çekiciliğine kap ılan Gillow, Lancashire'deki
evini satarak ailesiyle birlikte Guernsey'e yerle şmiş tir.
1957 y ıl ında burada bir arsa sat ın al ıp imar izni edindikten
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sonra taşınmaz ına "VVhiteknights" adm ı verdiği bir ev yap- KFNTSEL

mışt ır. Gillow ve ailesi 1 Eylül 1958'de yapımı tamamlanan VE KIRSAL

yeni evlerine yerleşmişlerdir. 1957 y ı l ında yürürlüğe giren PLANLAR

Konut Yasas ı gereğince "oturma koşullarına" sahip olan
Gillow ve ailesinin, konutlar ına geçmek için ayr ıca izin al-
maları gerekmemiştir.

Josephcillow,l96oy ılindaBahçecilikMüdürlü ğü'ndeki
görevinden istifa ederek, G ıda ve Tarım Örgütü'nde bul-
duğu iş nedeniyle, Guernsey'den ailesiyle birlikte ayr ıl-
mış tır. Bu arada 1963 y ı l ında evin mülkiyetini e şi Yvonne
Gillow'un üzerine geçirmiştir. Gillow'lar, Guernsey'den
uzak kald ıklar ı dönemde, Konut Müdürlüğü'nün izniyle,
"Whiteknigl ı ts" ı adada oturma ko şullarını içeren kişilere ki-
ralam ışlard ır.

1978 y ı l ında emekli olan Gillow, Guernsey'e dönme-
ye karar vermi ştir. Ancak Konut Müdürlüğü, 1969 y ı lın-
daki Konut Yasas ı 'na göre oturma koşullarını yitirmeleri
nedeniyle, kendilerine yerleşme izni verilmedikçe, maliki
oldukları "Wıiteknignts"ta oturamayacaklar ını belirtmiş-
tir. Guernsey'e dönen başvurucular, y ıllarca kirac ıların
kullandıklar ı evi onarmak ve daha sonra satmak için bir-
kaç kez geçici oturma izni istemişler, ancak Konut Mü-
dürlüğü buna da izin vermemi ştir. Bu işleme karşı Yvon-
ne Gillow'un açtığı dava olumsuz sonuçlartmışt ır. Joseph
Gillow'a da, kendi konutuna yasadışı olarak yerle ştiği için
para cezas ı verilmi ştir.

Sorunlarını iç hukuk yollar ından çözemeyen Bay ve
bayan Gillow, AIHK'na yaptıklar ı başvuruda, Konut Ya-
sas ı gerekçe gösterilerek "lAİhiteknights" ad ım verdikleri
evlerine yerle şmelerine getirilen engellerin, konuta saygı
haklar ına, taşınmazlar ını barışç ıl bir biçimde kullanma
haklar ına müdahale oluşturduğunu, bu müdahalenin ay-
r ımc ı nitelikte bulunduğunu, mahkemeye ba şvurma ve
adil yarg ı lanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüş-
lerdir. Komisyon, 9 Aral ık 1982'de başvuruyu kabul edi-
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KENTSEL lebilir bulmu ştur. Komisyon, 3 Ekim 1984 günlü sonuç
VE KIRSAL raporunda, sözleşmenin 8. maddesi ile Birinci Protokol'ün
RANLAR 1. maddesinin ihlal edildi ğine oybirliğiyle, sözleşmenin 6

maddesinin ihlal edilmediğine bire karşı on oyla, sözleş-
menin 14. maddesinin ihlal edilmedi ğine oybirliğiyle karar
verilmiştir.

Ingiltere'ye karşı yöneltilen bu ba şvuruda, A İHM'nin
sözleşmenin 8. maddesiyle ilgili de ğerlendirmelerini aşa-
ğıda sunmaktayız:

"49. Başvurucular, söz konusu müdahalelerin "hukuka u-
gun" olmad ığın ı iddia etmişlerdir. Başvuruculara göre ilk ola-
rak, Konut Kanunlan k ı l ık değ iş tirmiş göçmen kanunlar ı olup,
bu konu Guernsey'in yasa koyma yetkisi d ışı ndadı r. İkinci ola-
rak, Konut Kanunlar ı çapra şık ve anlaşılmas ı güç olup, özellikle
"yerleşme" kelimesi ile "toplum için esasl ı işlerde çalışan" deyi-
minin anlam ı açık değildir. Son olarak, bu Yasalar, Konut Mü-
dürlüğüne, izin verme konusunda o denli geniş bir takdir yetkisi
tan ı m ış tır ki, bu Müdürlüğün verebileceği kararlar önceden gö-
rülebilir nitelikte değildir.

Hükümet birinci iddiay ı, konut kanunlar ı n ın, Guernsey ile
güçlü bağlantı ları veya ilişkileri olan ve Ada'n ı n ekonomik ve
sosyal menfaatleri bak ı m ı ndan esasl ı olduğu düşünülen işlerde
çalışan kişiler için yeterli konut sağlamayı hedeflediği gerekçe-
siyle reddetmiş tir. İkinci ve üçüncü iddialarla ilgili olarak Hü-
kümet, Komisyon gibi, 7975 tarihli Konut Kanununun ilgili

hükümlerinin, Mahkeme'nin içtihatlannda ortaya ç ıkan ulaşı-
labilirlik ve önceden görülebilirlik koş ullann ı yerine getirdiğini
savunmuş tur (bk. diğerleri aras ı nda, 26.04.1979 tarihli Sunday
Times karan, parag. 49 ve 25.031983 tarihli Silver ve Diğerleri
kararı, parag. 8 7-88).

50. Mahkeme, başvurucu lar ın birinci iddialarıyla ilgili ola-
rak, 1975 tarihli Konut Kanununun, normal yasama usulüne
uygun olarak Yetkili Organ tarafindan ç ıkarı ldığın ı, Guernsey
Adas ı resmi kay ı tlanna geçtiğini ve yayın landığı n ı gözlemle-
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mektedir. Buna göre. bu yasalar ı n anayasal bak ı mdan geçerliliği KENSR

ve ulaşı labilirliği konusunda bir tereddüt yoktur. 	 VE KIRSAL

PLANLAR
51. Mahkeme, önceden görüleb ı l ı rl ık koş uluyla ilgili olarak,

yerleşik içtihatlar ı na göndermede bulunmaktad ı r (bk. yukar ıda

geçen Sunday Times karar ı, ayn ı yer., ve yukarı da geçen Silver

ve Diğerleri kararı, ayn ı yer.).

Mevcut davadaki olayda, 1975 tarihli Konut Kanunu'nun 5
maddesi, kontrol alt ı ndaki piyasa konu tlar ı na yerleşmek için ya-

p ı lan başvurular incelenirken dikkate al ı nacak şartları düzenle-

mektedir, (bkz. yukar ı da parag. 33); Başvurucular ı n izin talepleri

bu şartlara dayan ılarak reddedilmiş tir (bk. yukar ıda parag. 15 ve

76). Örneğin, "toplum için esasl ı işlerde çalışan" gibi, kullan ılan

baz ı deyimlerin, Konut Müdürlüğü'ne bir ölçüde takdir yetkisi

verdiği doğrudur; bu takdir yetkisi, Konut Müdürlüğüne, gerekli

gördüğü veya uygun bulduğu "bunun gibi diğer şartları " dikkate

alma yetkisi veren 5. maddenin ikinci fikras ıyla geniş letilmiş tir

(bk. yukar ıda parag. 33). Ancak hükümetin de i şaret ettiği gibi bu

deyim, Konut Müdürlüğü'ne, sadece belirli bir anda konut du-

rumunu değil, fakat ayn ı zamanda her olay ın özel şartların ı ele

alma ve böylece bireyin menfaati karşıs ı nda kamu menfaatini de

tartına imkan ı verdiğine işaret etmiş tir. Ayrıca 1975 tarihli Ko-

nut Kanunu'nun 79. maddesine göre bu takdir yetkisi, başvuru

üzerine bir mahkeme tarafindan yap ı lan denetime de tabidir.

Takdir yetkisi veren bir yasa hükmü, takdir yetkisinin ala-

n ı n ı ve uygulanma tarz ı n ı, söz konusu iş lemin meşru amacın ı
göz önünde tutarak, keyfi müdahaleler kar şısında bireye yeterin-

ce koruma sağlamak üzere yeterli aç ıklı kta göstermesi ko şuluyla,

önceden görülebilirlik şart ıyla kendiliğinden bağdaşmaz değildir

(bk. 02.08.1984 tarihli Malone karar ı, parag. 68). Mevcut olayda

Mahkeme, takdir yetkisinin kapsam ın ı, kullan ı lmas ı n ı yargısal

denetime tabi tutan hükümle birlikte, "hukuka uygun olarak"

deyimine içki ıı olan Sözleşme'nin gereklerini yer'ine getirmek

için yeterli olduğunu tespit etmektedir.
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KENTSEL	 Mahkeme, Konut Kanun'unda "yerleşme" teriminin bir ta-
VE KIRSAL n ı m ı bulunmadığı görü ş üyle ilgili olarak ise, yayg ı n bir şekilde
PLANLAR kullan ı lan bu kelimenin anlam ı n ı n, kullan ı ldığı bağlamdan ve

başvuruculara gönderdiği birçok yaz ı da ('bkz. yukar ıda parag.

13, 15, 16, 18, 19 ve 20) bütünüyle aç ıklayan Konut Müdür-

lüğünün uygulamalar ı ndan ç ı karı labileceğini gözlemlemektedir.

Bir "yerleşme" bulunup bulunmad ığı, her bir olayda karar veri-

lebilecek maddi bir sorundur.

52. Böylece mahkeme, söz konusu müdahalelerin "hukuka

uygun" olduklan son ucuna vannaktad ı r.

2. "Meşru amaç"

53. Hükümet, genel olarak Konut Kanunu ve izin siste-

minin, Guernsey ile güçlü bağları ve ilişkileri bulunan kişilere

adada oturma imkan ı sağlama ve adadaki nüfus yoğunluğu ile

adan ın ekonomik, tar ımsal ve turistik ç ıkarların ı da dikkate ala-

rak, potansiyel nüfus kalabal ıklığı sorununa çözüm bulma gibi,

meşru bir amaca sahip olduğunu iddia etmiş tir.

Başvurucular, toplumun yoksul kesimleri için yeterli konut

sağlaman ı n Devlet için meş ru bir amaç olduğunu kabul etmekle

birlikte, konut kanunların ı n öncelikli amacı n ı n, adadaki dü ş ük

vergilerin teşvik ettiği Ingilizlerin adaya gelişlerini durdurmak

ve kontrol etmek oldu ğunu iddia etmiş lerdir. Bu nedenle söz ko-

nusu kanunlar, "göçmenlik kanunların ı n yerine ikame mevzu-

at" olup, bunların uygulanmalar ı, sözleşmenin 18. maddesini de

ihlal etmiş tir.

54. Mahkeme, Guernsey'in nüfusu ve buradaki bo ş evlerle

ilgili olarak, hem Hükümetin ve hem de ba şvuruculann verdiği

istatistiklere (bkz. yukar ıda parag. 35 ve 37) dayanarak şu tespit-

lerde bulunmaktad ı r: Adada 1976 ile 1981 y ı lları aras ı nda baz ı
bakımlardan iyileşmeler bulunn ıas ına rağmen, bu durum s ı n ı rl ı
bir alan bulunduğu gerçeğini değ iş tirmemektedir. Bu nedenle,
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yetkililerin adan ı n nüfusunu dengeli bir şekilde, ekonomik gelişi- KENrSEL

nıe izin veren s ı n ı rlar içinde tutmaya çal ışmaları hakl ı bir sebep-	 VE KIRSAL

tir. Aynca, düş ük bir kira bedeliyle kan utlarda oturma izni verip PLANLAR

vennemeyi ele al ı rken, adayla güçlü bağlar! olan veya buradaki

toplum için esasl ı iş lerde çal ışan kiş ilere belirli bir öncelik ta-

n ı nmakta hakl ı d ı rlar. 0 halde, söz konusu mevzuat, adan ın eko-

nomik refah ı n ı ilerletmeyi hedefleniiş tir. Mahkeme, söz konusu

>nevzuatla başka bir amaç izlediğ-inin kan ı tlanamadığı sonucuna

vannaktadı r (bkz. Sözleş me'nin 18. maddesi).

3. "Demokratik toplumda gereklilik"

55. Belirli bir iş lemin "demokratik bir toplumda gereklili-

ğinin" değerlendirilmesiyle ilgili prensipler konusunda, mahke-

menin içtihatları zikredilebilir (bk. özellikle, 08.07.1986 tarihli

Lingens kararı , parag. 39-40). Gereklilik kavram ı, toplu msal ili-

tiyaç bask ıs ın ı ifade eder; yap ı lan işlem, izlenen amaçla orantı l ı
olmal ı dır. Ayr ı ca, ulusal makamlar tarafindan kullan ı lan takdir

alan ı n ın kapsam ı , sadece k ıs ı tlama amac ı n ı n niteliğine değil,

fakat ayn ı zamanda, söz konusu hakk ı n niteliğine de dayan ı r.

Mevcut olayda, Guernsey'in ekonomik refah ı, başvurucular ı n
kendi kişisel güvenlik ve refah ıyla ilgili "konut"a sayg ı haklarıy-

la dengelenmelidir. Hükümete tan ı nan takdir alan ın ı n kapsam ı
belirlenirken, bu hakk ı ii birey bak ım ından önemi dikkate al ınma-

l ı d ı r.

56. Ilk önce, Konut Kanunu'yla ba şvuruculara kendi evleri-

ne yerleşmek için izin isteme yükümlülü ğü getirilmi ş olmas ı n ı n,

bu ilkelerle (bkz. yukar ı da parag. 47) bağda şıp bağdaşmadığı in-

celenmelidir.

Başvurucular, 1976 ile 1981 y ı lları aras ında Guernsey'deki

nüfusta ufak bir azalma oln ıas ı na ve 1981 y ı l ı istatistiklerine

göre belirli bir miktarda konutun boş bulunmas ına (bkz. yuka-

r ı da parag. 35 ve 37,> büyük önem atfetmi şlerdir. Başvurucular,
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KENrSEL artık konut kontrol mevzuat ı için toplumsal bir ihtiyaç bask ı s ı
VE KIRSAL bulunmadığı sonucuna varm ışlardı r.

PLANLAR

Hükümetin buna verdiği cevaba göre söz konusu mevzuat,
adada yerleş me alanlar ın ın makul s ı n ı rlar ı çin tutuln ı as ı nda
olumlu sonuç vermiş olmakla birlikte, adan ı n menfaatleri üze-
rinde önemli zararlara yol açmaks ız ı n, bu kontrol sisteminin terk
edileceği anlam ı na gelmez.

Mahkeme, başvuruculann dayand ıkları olayları n konuyla
ilgisini kabul etmekle birlikte, konut kontrol sisteminde bir gev-
şet-me yap ılmas ı n ı değerlendirirken, Guernsey yasama organ ın ı n
uluslararas ı yargı ca göre daha iyi bir durumda olduğunu düşün-
mektedir. Ayrı ca Konut Müdürlüğü, belirli bir olayda izin veri-
hp verilmemesini değerlendirirken, takdir yetkisini oran t ıs ı zlığa
düşmeden kullanabilir (bkz. yukarıda parag. 33 ve 51). Buradan
çıkan sonuca göre, kendi "konu t"lar ı nda oturmak için ba şvuru-
cular ın izin isteme yükümlülükleri, izlenen me şru amaçla oran-
tıs ı z görülemez.

Buna göre, tartışma konusu yasan ın hükümleri bak ı m ı ndan
sözleşmenin 8. maddesi ihlal edilmemiş tir.

57. Ancak geriye, Konut Müdürlüğü'nün takdir yetkisini
başvurucu lar ın olayında kullanma tarz ın in, yani başvurucula-
nn daimi veya geçici oturma izin taleplerini reddetmesinin ve
meseleyi cezai soru ş turma için savcı l ığa göndermesinin (bkz.
yukarıda parag. 15, 16, 19, 20, 21 ve 23), toplumsal bir ihti-
yaç bask ıs ına karşı lık gelip gelmediği ve özellikle izlenen meşru
amaçla orant ıl ı olup olmadığı sorunu kalmaktadı r.

Mahkeme'ye sunulan istatistikler, söz konusu 1979 ile 1980
döneminde ada nüfusunda çok küçük bir dü ş üş olmas ı na rağ-
men, nüfusun son yı llardaki düzeyinde tutlduğunu (bk. yuka-
rıda parag. 35), yerle şim için mevcut konut say ıs ı nda (bkz. yuka-
rıda parag. 37) belirli bir s ıkı ntı bulunmad ığı n ı göstermektedir.
Mahkeme, bu veriler ışığı nda, adada kilon ıetre kare ba şına or-
talama nüfus yoğunluğunun diğer ülkelerle karşı laş tırıldığı nda
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hala yüksek olmas ı n ı göz ardı etınemekle birlikte, ba şv ıı rucula- KENTSEL

r ı n içinde bulunduklar ı özel şartlara yeterince ağı rl ık verilme- VE KIRSAL

diğini düş ünn ıektedir. Başvuruc ı .ı lar "Vvhiteknights" adl ı evi, PIANIAR

kendilerinin ve ailenin otu nnas ı için inşa etmiş lerdir. Ba şvu-

rucular o tarihte, "oturma şartları "na sahiptirler; 1969 tarihli

Konut Kanunu yürürlüğe girinceye kadar, bu şartları taşımay ı
sürdürmüşlerdir; bu tarihe kadar, izin almadan konuta yerle ş -

inc hakk ı na sal ı iptirler. Bu ınülk, bay Gillow ile bayan Gillozu

1960 y ıl ı nda Guernsey'den ayr ı lmadan önce iki y ıl oturduklar ı
bir yerdir. Başvurucular bu tarihten sonra da evin sahibi olmay ı
sürdürmüş ler ve eşyaların ı burada b ırakm ışlardı r. Başvurucular

evlerini on sekiz y ı ldan fazla bir süre, Konut Müdürlüğü tarafın-

dan kabul gören ki şilere kiralam ış olmakla, Guernsey'deki konut

mevcudiyetine katk ıda bulunmu şlard ı r. 1979'da geri döndükleri

zaman, Birleş ik Krallığın her hangi bir yerinde veya diğer bir

ülkede, başka bir "konut"lar ı yoktur; "I'Vhiteknights" boş tur ve

bu evi hemen kiralamak isteyen de bulunmamaktad ı r.

Geçici otu rma izni taleplerinin reddedilmesine gelince: Ko-

nut Müdürlüğü bir süre lütuf göstermesine rağmen, verdiği ka-

rarlar çarp ı c ı d ı r. "JıVhiteknights" on sekiz y ıl kiral ık olarak kulla-

n ı ldıktan sonra tamir edilmeye ihtiyaç göstern ı iş tir. Bu nedenle,

bu dönemde burada başvuruculardan başka kimse oturamazd ı .

Son olarak, cezai soru ş turma yap ılmas ı için olayı n Savc ı l ığa

intikali konusunda Hükümet, Konut Müdürlü ğünün bit iş lemi

birçok kez ertelediğini (bkz. yukar ı da parag. 18 ve 19) belirtmi ş-

tir. Ancak mahkemeye göre bu, bay ve bayan Gillow'un içine gir-

miş oldukları nazik durumu esasl ı bir şekilde hafifletmemi ş tir.

58. Buna göre mahkeme, ba şvurucular ı n "Whiteknigts"ta

oturmak için geçici ve daimi izin taleplerinin Konut Müdürlü ğü

tarafından reddi kararları ile birlikte bay Gillow'un para ceza-

s ı na mahkumiyetinin, ba şvuruculann "konut"a sayg ı haklar ı-
n ı kullanmaları na, izlenen ıneş ru amaçla orant ı s ı z müdahaleler

oluş turdukları sonucuna varmaktad ı r.
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KENJSEL	 Bu nedenle, söz konusu mevzuatı n başvurucularla ilgili ola-

VE KIRSk yin özel şartları nda uygulanmas ıyla s ı n ı rl ı olarak, sözleş menin

FiANtAR	 8. maddesi ihlal edil ı niştir." (Gillow / İngiltere,1986)

Görüldüğü gibi mahkeme, olaya uygun dü şen son
derece dengeli bir karar üretmiş tir. Ada'n ı n varlığın ı sür-
dürmesi için özenle korumas ı gereken ilkelerle çeli şme-
yen, ancak başvurucular ın özel konumlar ın ı da gözeten
bir değerlendirme yapmıştır. Karar ın önemli bir yanı da,
Mahkeme'nin yerel yetkililerin yerine geçerek, onlar ad ı-
na i ş lem kurmaya girişmemesidir. Mahkeme bu e ğilimi-
ni, başvurucular ın Whiteknigts'ta oturmak için istedikle-
ri iznin, "geçici veya süresiz" uygulanışı aras ında bir fark
gözetmediğini aç ıklad ığı tümce ile ortaya koymaktad ır.
Eğer başvuruculara konutlar ım onarmak ve ard ından
orada oturmak üzere geçici bir izin verilseydi, Mahkeme,
bunu da yeterli görebilecekti. Ancak yerel yöneticilerin
cezaland ırmaya kadar giden kat ı tuturniarın ı n, başvuru-
cuların "konut"a sayg ı haklar ım kullanmalar ına izlenen
yasal amaçla orant ısız bir el atma olu şturduğu yargıs ına
varmışt ır. Böylece, uzun y ıllar öncesinden Ada'da yaşama
kararl ılığını ortaya.koyan, yerli kimli ğini kazanamamakla
birlikte yabanc ı say ılmamas ı gereken başvurucuların hak-
lar ı da konima altına almmış olmaktad ır.

Kyrtatos / Yunanistan

Homeros'un Odysseia adl ı yap ıtında da anı lan Cycla-
des (Kiklades) adalar topluluğundaki adalardan birisinde
sulak alanlann ve koruma alt ındaki batakl ığın yap ılaşma-
ya aç ılmas ı sonucunda olu şan uyuşmazlı k AIHM'nde ele
alınd ı . Mahkeme, kuşların, bal ıklann ve kaplumba ğaların
doğal yaşam çevresini oluşturan batakl ığın yalmz sözleş-
meye değil, Yunan yasalar ına aykırı biçimde yok edilmesi

Osman Doğru çevirisi, http://aihm.anadolu.edu.tr/aihm
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karşıs ında etkili bir çözüm üretemedi. Olay, a ş a ğıda özet- KFNTSEL

lenen süreçlerden geçti:	 VE KIRSAL

PLANLAR
Almanya'n ın Münih kentinde ya şamakta olan Sofia

Kyrtatou ve o ğlu Nikos Kyrtatos, zamanlarının önemli
bir bölümünü Ege Denizi'deki Cyclades (Kiklades) ad ıyla
an ı lan Yunan adalar toplu ğu içindeki Tinos adas ında ge-
çirmektedirler. Sofia Kyrtatou, adan ın güney doğusunda-
ki oturduklar ı konutun sahibidir. Ana o ğul Kyrtatou'lar,
Ayia Kiriaki-Apokofto yar ı madas ın ın Ayios Yiannis sahi-
lindeki bataktığa bitişik olan bir arsamn da birlikte sahibi
bulunmaktad ırlar,

Triandaru Belediyesi s ınırlar ı içindeki Lautaris, Ayios
Sostis ve Ayia Varvara'daki yerle şimler ile Dio Horia bele-
diyesi s ı n ırlar ı içindeki Ayios Yiannis'teki yerle ş im yerleri-
nin s ın ırları, 4 Aral ık 1985'de, Kiklades (Cyclades) adalar ı
baş memuru,26 tarafından 9468/1985 say ı l ı kararla yeniden
belirlenmiştir. Baş memur, 6 May ıs 1988'de, Ayios Yian-
nis ve Ayios Sostis'teki yerleşim s ın ırlarım 2400/1988 sa-
y ı l ı kararla bir kez daha yenilemi ştir. Syros kent planlama
yetkilisi de, baş memurun 9468/1985 say ı lı karar ın ı temel
alarak, 18 Mart 1993'de 620 say ı lı yap ılaşma iznini yay ın-
lamıştır. Planlama yetkilisi, 1992 y ıl ında, aym hukuksal
temele dayanan 298 numaral ı bir başka yap ılaşma iznini
uygulamaya koymu ştur.

Yunanistan'da Pelepones yanmadas ı ile Girit adas ı aras ında kalan ve
irili ufakl ı, bir çoğunda yerleşme olmayan 220 adadan olu şan Cycla-
des (Kiklades) adalar grubunun özel bir yönetim biçimi bulunmak-
tad ır.En önemlileri Amorgos, Anafi, Andimilos, Andiparos, Andros,
Despotiko, Donoussa, Donoussa, Folegandros, Giaros, los, lraklia,
Kea (Tzia), Keros, Kimolos, Kinaros, Kithnos, Koufonissia, Levitha,
Makronissi, Mikonos, Mikonos, Milos, Naxos, Paros, Pollegos, Rinia,
Schinoussa, Serifos, Sifnos, Sikinos, Siros, Thira (Sandorini), Thiras-
sia, ve Tinos adlar ın ı taşı yan adalar topluluğu, nzün metinde yer
atan eski Roma'da 'vali' anlam ına gelen, günümüz Ingilizcesine 'ba ş
memur/baş görevli' olarak çevrilebilen. "prefect" sözcü ğü ile an ı l-
maktad ır.
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K[NJSFL	 Başvurucular ve 'Yunan Kültürel Miras ı ve Çevreyi Ku-

VE KIRSAL nima Derneği', baş memurun 9468/1985 ve 2400/1988 gün-
PLANLAR lü kararlar ı ile 620/1993 say ı l ı yap ı laşma izinlerinin yarg ı

tarafmdan yeniden gözden geçirilmesi için Yüksek İdare
Mahkemesi'ne başvurmuş lard ır. Aynı gün Nikos Kyrtatos
da, baş memurun iki karar ı ile 298/1992 say ıl ı yap ı laşma
izninin yeniden gözden geçirilmesi için ba şvuruda bulun-
muştur. Yak ınmac ıların Yüksek İdare Mahkemesi önün-
deki temel dayanaklar ı; yapılaşmaya aç ı lan bölgenin bir
batakl ık olmas ı ve Yunan Anayasas ı 'nın çevrenin koruma-
s ına ilişkin 24. maddesinin böyle bir alanda yerle ş ime izin
vermemesidir. Bu nedenle baş memurun kararlar ı nın ve
verilen inşaat izinlerinin yasal olmad ığı ileri sürülmüş tür.

Güney-doğu Tinos'ta değ işik yerleşimlerin s ınırlar ının
yeniden çizilmesiyle ilgili olarak başlat ılan yarg ılama sü-
recinde Yüksek İdare Mahkemesi, 10 Temmuz 1995 günlü
karar ında öncelikle, ba şvurucuların söz konusu bölgedeki
bir taşınmaz ın mal sahipleri olmalar ı nedeniyle, böyle bir
dava açmaya ehliyetleri bulunduğunu saptamış t ır. Ancak
başvuru yasada belirlenen süre içinde yap ılmad ığından,
baş memurun 9468/1985 günlü karar ının doğrudan ince-
leyemeyeceğini kararlaştirmıştır. Bununla birlikte Mahke-
me, baş memurun karar ına dayand ırılan iki yap ılaşma iz-
nini yeniden gözden geçirmiştir. Bu inceleme ba ğlamında
mahkeme, baş memurun kararının anayasal aç ıdan değer-
lendirilmesinin görevi içinde bulundu ğunu vurgulamış tır.
Yapılaşma izinlerinden yola ç ıkan Mahkeme, dava konusu
işlemin, Anayasa'nın çevreyi korumaya ilişkin 24. madde-
sini ihlal ettiği bulgulanmış tır. Çünkü Ayios Yianr ıis'te st-
nırları yeniden belirlenen yerle şim yerleri nedeniyle, bar ın-
d ırdığı ku ş lar, bal ıklar ve deniz kaplumbağaları gibi çeşitli
türlerin korunmas ı için önemli bir do ğal ortam olu şturan
batakl ık, ciddi bir tehlike alt ında b ırakılmıştır. Bu gerekçe-
nin ard ından Mahkeme, inşaat izinlerinin de yasaya ayk ır ı
bulunmalar ı nedeniyle iptal edilmesine karar vermi ştir.
Mahkeme ayrıca, baş memurun 2400/1988, 3955/1995 ve
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3956/1995 say ı l ı kararlarm ı da, yasanın belirlediği yönte- KENISEL

me uygun biçimde Resmi Gazete'de yaymianmad ığı için VE KIRSM

iptal etmiştir.	 PlANlAR

Baş memur, 1996 y ı l ında, y ık ı m d ışında tutulan tartış-
malı yapılara ilişkin DP2315/1996 ve DP23/1996 say ı l ı iki
karar daha yaymlaniıştır. Yetkililer, 298/1992 ve 620/1993
izinleri temel alarak yap ılan iki binay ı yargı kararlar ı doğ-
ru]tusunda y ıkmamışlar ve yasaya ayk ırı olarak s ınırlar ı
yeniden çizilen yerle şim yerlerini içeren bölgede yap ılaş-
ma izinleri vermeyi sürdürmü şlerdir.

Yüksek İdare Mahkemesi Özel Kurulu, 21 Nisan
1997'de yetkililerin, yukar ıda an ılan yargı kararlarına uy-
mad ıkların ı saptam ıştır.

Başvurucular, AİHM önündeki yakmmalar ında, iki
nedenle sözle şmenin 6/1. maddesinin çi ğnendiğini ile-
ri sürmüşlerdir. Birinci neden, yetkililerin, Yüksek İdare
Mahkemesi'nin, 3955/1995 ve 3956/1995 say ıl ı kararların ı
uygulamakta ba şar ısız olmalar ıd ır. İkinci neden, Sofia Ky-
rtatou taraf ından aç ılan davan ın uzamas ı ve yasaya ayk ırı
yap ılaşma iznine dayand ınlan evlerin y ık ı mıyla ilgili yar-
gı lama sürecinin, uygun süreyi aşmas ıd ır. AİHM, yakın-
ma konusu olayda her iki yönden de 6/1. maddenin ihlal
edildiğine karar vermi ştir. Başvurucular ayr ıca sözleşme-
nin 8. maddesinin çiğnendiğini de ileri sürmüşlerdi. Aşa-
ğıda mahkemenin 8. madde ile ilgili karar ım, gerekçeleri
ile birlikte sunmaktayız:

"Mahkemenin değerlendirmesi

51. Mahkeme, başvurucular ı n yakı nmas ın ı n, Sözleşmenin

8. maddesine göre iki farkl ı aşamal ı olarak kabul edilebileceğine

dikkat eder. Başvurucular ilk olarak, kentsel geliş imin taşı nmaz-

lann ın bitiş iğindeki bataklığı yok ettiğinden ve evlerinin bulun-

duğu bölgenin doğal güzelliğinin tümüyle yitirilmesine yol açt ı -
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KENrSEL ğmdan yak ı nm ışlard ı r. İkinci olarak, bölgede iş yaptın ş irketlerin

VE KIRSAL çal ışı naları ndan dolay ı ortaya ç ıkan gece ışıkland ı rmas ıııı n ve

PLANLAR gürültünün, çevre kirliliğine neden old ı . ığ undan yak ı n m ışlar-

d ı r.

52. Başvurucular ı n yak ınrnas ı n ı n birinci aşamas ı nda; Mal ı -
ke ıne, kendi içtihtı tlar ı na göre, ciddi çevresel kirliliğin, kiş ilerin

refah ı üzerinde etkili olacağın ı z'e evlerinden yararlanmalar ı n ı
engelleyeceğini; böylesi bir etkilemenin kiş ilerin özel yaşam ı na

ve aile yaşam ına ters düşeceğini saptanı anrn yan ı s ıra, sağ l ı kla-

n üzerinde ciddi tehlike olu ş turacağı na dikkat çeker <'bkz. Lopez

Ostra - İspanya, 9 Aral ık 1994 tarihli karar, Seri A, no. 303-C,

p54, 51). Bir davan ı n içinde bulunduğu koşullarda, aile çev-

resinin ya da kiş inin özel yaşam ı n ı n üzerinde zararl ı etkilerin

varlığı, çok önemli bir sorundur. Çevre kirliliği, 8. maddenin 1.

paragrafinca korunan haklardan birini olumsuz etkilemektedir.

Ancak ne 8. madde, ne de Sözleşme'nin diğer maddeleri, çev-

ren in böylesine genel bir korunn ıas ı n ı sağlan ıak amacı özellikle

gözetilerek düzenlenmiş değildir. Diğer uluslararas ı belgeler ve

iç hukuk, bu yaklaşı mla çok daha fazla ilgilidir.

53. Görülen davada, bölgedeki kentsel gelişimin çevre-

yi çok ciddi zarara uğrattığı kabul edilse bile; başvurucular,

Sözleş me'nin 8. n ı addesinin 1. paragrafina göre Iıakları n ı n doğ-

rudan etkilendiği; batakl ıkta yaşayan kuş lar ı n ve korunan di-

ğer türlerin zarara uğradığı savlarına ilişkin inandı rı c ı hiçbir

dayanak gösterınemiş ve ileri sürmemi ş lerdir. Eğer başka tür-

lü olsayd ı, önıeğin, yak ı n ı lan çevresel bozulma, yak ı nmacı ları n
evinin çevresindeki ormanl ık bir bölgenin yok edilmesi olgusu na

dayansayd ı, başvurucuların kişisel yararları n ı n doğrudan daha

fazla etkilenebileceği bir durum ortaya ç ı kabilirdi, Malıkenıe, ba-

takl ı ktaki hayvanları n yaşam koş ullar ı na yap ılan müdahalenin,

başvurucuları n aile yaşam ı na ya da özel yaşam ı na bir sald ı rı
oluş turduğunun kabul edilemeyeceğine karar vern ı iştir.

54. Yak ı n man ı n ikinci aşamas ı na gelince; Mahkeme'nin gö-

rüşı:i ş udur: Bölgedeki kentsel geliş imin bir sonucu olarak, baş-

vurucu ları n çevresinde olu şan ralıats ızl ıklar, başvurunun da-
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yand ı nldığı 8. maddenin amaçlar ı doğrultusunda yeterli ağı rl ık KENTSEL

düzeyine ulaşma ın ış tı r.	 VE KIRSAL

PIANL4R
55. Yukanda aç ıklanan nedenler göz önüne al ı ndığı nda

Mahkeme, başvurucular ı n özel ve aile ya şam ı na bir sayg ıs ızl ık
olmadığı na karar vermiş tir. Bu nedenle, 8. madde ihlal edilme-

miş tir."

AİJ-IM karar ın ın sonuç bölümü de, aşağıdaki aç ı kla-
maları içermektedir:

"1. Oybirliğiyle, Mahkeme kararlar ı na uyuln ıamas ı nede-
niyle Sözleş me'nin 6/1 maddesinin ihlal edildiğine;

2. Oybirliğiyle, iki yargılama sürecinin uzunluğu bağla-
mnida, Sözleş me'nin 6. maddesinin ihlal edildiğine;

3. Alt ıya karşı bir oyla, Sözleşme'nin 8. Maddesinin ihlal
edilmediğine;

4. Oybirliğiyle,

Sorumlu devletin, birinci başvurucu için toplam 20.000
ELIR manevi tazminat;

!kinci başvurucu için toplam 10.000 ELIR manevi tazminat;
yarg ı lama giderleri için de toplam 5.000 ELIR ödemesine; Oy-
birliğiyle, başvurucular ı n maddi tazminat isteklerinin reddine
karar vermiş tir.""

(Kyrtatos / Yunanistan, 2003)

Görüldüğü gibi mahkeme, sözleşmenin 8. maddesini
yorumlarken, özellikle üç konuda geleneksel değerlendir-
me ölçütlerinden uzaklaşmaktad ır. Birincisi, Yunanistan
Anayasas ı 'nın 24. maddesinin, çevrenin korunmas ı ama-
cıyla konut yap ılmasma olanak tanımadığı bir alanda, ulu-

:7 Nitgün Tortop çevirisi.
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KENTSEL sa! hukuka aykın olarak gerçekle ştirilen planlama ve yap ı-
VE KIRSAL laşma giriş imlerini görmezden gelmesidir. Mahkeme'nin
PLANLAR gene! yakla şım ı, 8. maddenin sağl ı kl ı bir çevrede yaşama

hakk ı ile bağlantıs ını, ulusal hukuka göre değerlendirme-
sidir. Eğer ulusal hukuk çevrenin korunmas ını doğrudan
amaçlayan kurallar içeriyorsa, Mahkeme, birçok karar ın-
da bu olguya dayanarak, en az ından uyu şmazlığın geçti-
ği ülkeyle ilgili olmak üzere, 8. maddenin ihlal edildi ğine
karar verebilmektedir. Ba şvuru konusu olayda yak ınılan
gelişmelerin Anayasa'nın çevreyi korumaya ilişkin 24.
maddesini ihlal ettiği, yerel yargın ın karan ile saptanmış
bulunmaktad ır. Başta Anayasa olmak üzere Yunan yasa-
ları çevreyi doğrudan korumay ı amaçlarken, Mahkeme,
anlaşılmas ı güç gerekçeler üreterek uyu şmazlığı 8. madde-
nin dışına ç ıkarmıştır. Hiç kuşku yok ki bu tutum, aç ık bir
çelişki yaratmıştır.

Mahkeme'nin kendi geliştirdiği ilkelerle bağdaşmayan
bir başka yaklaşımı da, uyuşmazlığın özünü değerlendir-
me konusunda ulusal organlara tanıdığı geniş takdir yet-
kisini, bu olayda görmezden gelmesidir. Mahkeme birçok
kararında "Toplumları ve onların gereksinimleri konusunda

doğrudan bilgi sahibi olmalar ı nedeniyle ulusal yetkililer, neyin

'kamu yararına' oldu ğunu uluslararas ı yargı çlardan daha iyi be-

lirleme olanağına sahiptirler." demektedir. Bir önceki (Gillow

/ İngiltere, 1986) kararında da bu tümcenin yinelendi ğini
görmüştük. Yunanistan Yüksek İdare Mahkemesi, yap ılaş-
ma izinlerine dayan ılarak Ayios Yianrıis'te yerleşim yerleri
sın ırlarının yeniden belirlenmesi sonucunda bar ınd ırdığı
kuşlar, balıklar ve deniz kaplumba ğaları gibi çeşitli türle-
rin korunmas ı açıs ından önemli bir doğal ortam oluşturan
bataldığın, ciddi bir tehlike altında b ırak ıldığını saptamış-
tır. Ancak A İ}-İM, uyuşmazlığı Sözleşme'nin 8. maddesi ile
ilişkilendirmek için ulusal yargmın saptamaları nı yeterli
görmemiştir. Mahkeme, Yunanistan Yüksek İdare Mahke-
mesi karar ı ile kesinle şen olgular ı, başvurucuların "zarara

uğradıklanna ilişkin inandı ncı hiçbir dayanak göstermedikleri
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savlar ı " biçiminde ele alarak geçersiz sayrm ştır. Bununla KFNISEL

da yetinmeyen Mahkeme, "Eğer başka türlü olsayd ı, örneğin, VE KIRSAt

yak ı n ı lan çevresel bozuln ıa, yak ı nmacı ların evinin çevresindeki PLANtAR

onnanl ık bir bölgenin yok edilmesi olgusuna dayansayd ı, başvu-

men lar ı n kiş isel yararları n ın doğrudan daha fazla etkilenebile-

ceği bir durum ortaya ç ıkabilirdi." tümcesi ile olaya yabanc ı
düşen sanal bir tart ışma yaratm ıştır. Hiç gerekli olmayan
koşullarda bir "orman" örneğinden söz edilmesi, anlams ız
bir karşı la ştırma nedeni olmu ştur. Kendi kurduğu soyut
varsayımdan yola ç ıkan Mahkeme, "batakl ıktaki hayvanları n
yaşan ı koşullar ına yap ılan müdahalenin, başvurucular ı n aile ya-

şam ı na ya da özel ya şam ı na bir saldı rı oluşturduğurnın kabul edi-

lemeyeceği" görüşü ile uyuşmazli ğın, sözleşmenin 8. mad-
desi içinde değerlendirilemeyeceğini kararlaştırmıştır.

Mahkeme'nin böylesine kat ı bir yorum içine girmesi-
nin temelinde, Sözle şme'nin 8. maddesinin koruduğu hak-
ların, kiş ilerle çok s ık ı ve özel bağlar gerektirmesinden ile-
ri geldiği düşünülebilir. Başvurucular, batakl ıktaki doğal
yaşam koşullarının kendi yaşamlar ına yönelik bir "sald ı rı "

oluşturduğunu kan ıtlayabilselerdi, mahkeme nas ıl bir so-
nuca varacakt ı? Bu konuda da fazla iyimserli ğin yeri bu-
lunmuyor. A İHM ayn ı karar ı n gerekçesinde çok katı bir bi-
çimde "ne 8. maddenin, ne de Sözle şme'nin diğer maddelerinin,

çevrenin böylesine genel bir korunmas ı n ı sağlamak amac ın ı gö-

zetınediğini" vurgulainıştır. Bu durumda, çok ince bir çizgi
üzerinde yol bulmaya çal ışan Mahkeme'nin, çevresel içe-
rikli başvurular ın yoğunlaşmas ı karşıs ında, kalıcı ilkelere
dayanmaksız ın olaylar ın içeri ğine göre çelişkili tutumunu
sürdürece ği anlaşılmaktad ı r.

Mahkemenin yarg ılama sürecinin uzunluğu ve yar-
gı kararlar ına uyulmamas ı nedenleriyle sözleşmenin 6/1.
maddesinin ihlal edildiği görü şüne varmas ının, 8. mad-
deyle ilgili değerlendirmelerinde daha rahat bir tutum iz-
lemesine yol açtığı da düşünülebilir.
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KENTSEL	 Anonymos To ııristiki Etairia Xenodocheia
VE KIRSAL	 Kritis/Yunanistan
PLANLAR 

Doğal sitlerirı korunmas ı konusundaki mahkemenin
değerlendirmelerinin yerald ığı başka bir örnek, yine Yunan
adas ı olan Girit'teki uvgulamalardan kaynaklanmaktad ır.
Yönetim merkezi Girit adas ının Agios Nikolaos kentinde
bulunan ve 1972 y ı l ında kurulan Anonymos To ııristiki
Etairia Xenodocheia Kritis ad ın ı taşıyan başvurucu şirket
turizm alan ında çal ışmaktad ır. Şirket, otel kompleksi inşa
etmek amac ıyla 1972, 1973 ve 1974 y ıllarında Girit adas ın ın
Elrnmta bölgesindeki Spinaloga yar ımadas ında bulunan
geniş bir alam sat ın almış t ır. Kültür Bakanl ığı, 1984 y ı lında
aldığı bir kararla başvurucunun taşınmazlarımn bulundu-
ğu yarımaday ı, "A. Bölgesi - mutlak koruma alan ı" olarak
saptam ıştır. Böylece yarımada üzerinde herhangi biçimde
yapılaşma olanağı kesin olarak yasaklanm ıştır. Ancak baş-
vurucu şirketinin ta şınmaz ı otel yapmak amac ıyla satın
aldığı sırada böyle bir yasaklama ve yapı laşma engeli bu-
lunmuyordu.

Başlang ıçtaki planlama ko şullarına dönülmesini
amaçlayan ve olumsuz sonuçlanan çeşitli girişimlerinin ar-
d ından yakınmac ı şirket Kültür Bakanl ığı'na başvurarak,
yap ılaşma yasağı kapsam ındaki ta şınmazlarımn kamulaş-
tırılmasmı istemiştir. Yönetsel organlara yaptığı girişim-
lerden bir sonuç alamayan başvurucunun kamula şt ırma-
nın uygulanması amac ıyla açtığı dava, yargılama konusu
taşınmazm kentsel alanların d ışında kaldığı gerekçesiyle
2005 yı lında Yüksek İdare Mahkemesi'nce reddedilmi ştir.
Başvurucu şirket bu karara karşı, sözleşmenin 6/1. mad-
desine ayk ırı olarak davasının uygun sürede sonuçlan-
d ırılmamas ı ve Ek 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesine
aykırı biçimde malvarlığının barışçı kullanılmasma engel
olunmas ı nedenleriyle A İHM'ne başvurmuştur.

Mahkeme öncelikle, başvurucunun malvarl ığın ı ba-
rışçı kullanma hakk ına doğal kalıtın korumas ı amac ıyla
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getirilen müdahalenin me şru bir amac ı bulunduğunu sap- KENTSEL

tanmıştır. Ancak bu koşul, malvarl ığın ı kullanma olana ğı- VE KIRSAL

na a şı rı k ıs ıtlamalar getirilen ba şvurucuya karşı devletin, PLANLAR

oluşan zararlar ı giderme yükümlülü ğünü ortadan kald ır-
mamaktad ır. Mahkeme, yarg ılama konusu Yüksek İ dare
Mahkemesi'nin verdi ği kararda, ta şınmaz ı n kendine özgü
koşullar ın ı gözetmeksizin, yaln ızca kentsel alanın dışında
kald ığı gerekçesine dayanmas ın ı aşır ı kah bir yaklaşım
olarak değerlendirmiştir.

Bu nedenlerden dolay ı mahkeme, yerel yöneticilerin,
kamu yararı ile başvurucu şirketin yatarlar ı aras ında ku-
rulmas ı gereken adil dengeyi gerçekle ştirmekte yetersiz
kaldığı görüşüyle 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesinin
ihlal edildi ğini kararla ştırmıştır. Mahkeme ayr ıca, altı yıl,
dört ay ı geğen dava süresinm• "uygun sürede yargı lanma"

güvencesini aştığmı ve Sözleşme'nin 6/1. maddesinin çi ğ-
nendiğini saptamıştır. Oybirli ğiyle al ınan bu kararların
ard ından başvurucun ım 41. madde konusundaki adil gi-
derim istemleri dosya henüz karar için haz ır olmadığından
ertelenmiştir. (Anonymos Touristiki Etairia Xenodocheia
Kritis / Yunanistan, 2008)28

Yukarıda özetlenen karar, ola ğan• içerikli malvarl ığı
haklar ını korumaya yönelen bir dava görünümündedir.
Konumuz aç ıs ından olayın önemli yan ı ise, AİHM'nirı
ulusal organlarca doğal varl ıklar ın korunmas ı amacıyla
al ınan karar ı, yasal temeli bulunan ve kamu yarar ını izle-
yen bir işlem olarak değerlendirmesidir. Ulusal hukukun
korunmasını öngördüğü taşmmaz doğal varl ıklar, Mah-
keme aç ıs ından da korunmas ı gereken değerlerdir. AİHM
yetkili ulusal organlar ın aldığı karar ı tartışmamaktad ır.
Ancak, başvurucunun ta şınmaz ı edindiği sırada bulunma-
yan mutlak yap ılaşma yasağm ın daha sonra getirilmesi ne-
deniyle malvarlığı haklarının aşırı kı s ı tlanmas ı, Sözleşme

2$ wwwechr.coe.int
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KENISEL hukukuna ayk ırı bulunmu ştur. Olay ın bir yönü de, kamu
VE KIRSAL yararı amac ı yla getirilen doğal k ıs ı tlaman ııı yükünün tek
PL4NLAR kişi üzerinde bırakılmayarak, devlet eliyle topluma pay-

laştır ılmas ıd ır. Kararm bu yakla şımı, doğal sitlerin korun-
mas ı aç ısından önem ta şımaktad ır.

b. Doğal Güzellik Alan ında Yap ılaşma Tartışmas ı

Frascıno/ İtalya

Taşınmaz ın başvurucu Angelo Frascino'dan önceki
sahibi Bayan M., 13 Ocak 1969'da, arsas ında inşaat yapa-
bilmek için, Napoli Belediyesi'nden yap ı ruhsat' vermesini
istemiştir. Belediyenin yan ıt vermemesi üzerine başvuru-
cu 5 May ıs 1969'da bu işleme karşı dava açmıştır. Yüksek
İdare Mahkemesi 23 Ekim 1970 günlü kararında, yap ı ruh-
sat ı isteminin reddine ilişkin iş lemin bir nedene dayanma-
s ı gerektiğini belirterek, idarenin yan ıt vermeme işlemini
iptal etmiştir. Bayan M. bu karar ın uygulanmas ı için 4 Ma-
y ıs 1971'de Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurmu ştur.
Yüksek İ dare Mahkemesi 19 Ekim 1971'de, başvurucunun
yap ı ruhsatı başvurusu için belediyenin bir karar vermesi
gerektiğini kararlaştırmışt ır. Belediye 21 Ekim 1971 günlü
kararıyla, Bayan M.'nin yapı ruhsatı istemini, söz konusu
taşınmaz ın "ikinci derece doğal güzellik alan ı " olduğu ge-
rekçesiyle reddetmiştir. Ba şvurucunun 21 Aral ık 1971'de
açtığı dava üzerine 10 Mart 1980'de İ dare Mahkemesi'nin
verdiği kararda, söz konusu ta şınmaz ın "birinci derece gü-

zellik alan ı " olduğu ve mutlak yap ıla şma yasağı kapsamın-
da bulunmad ığı gerekçesiyle başvurucunun talebini kabul
etmiştir.

Belediye 8 Nisan 1982'de, Bayan M.'nin yeni bir yap ı
ruhsatı istemini, Orta ve Modern Ça ğ Sanat Kurulu'ndan
sağlanmas ı zorunlu bulunan görü şün alınmadığı gerekçe-
siyle reddetmi ş tir. Bayan M. 11 Haziran 1982'de bu kara-
r ın iptali için de dava açm ıştır. İdare Mahkemesi 18 Ekim
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1984'te idarenin ret karar ın ı iptal etmiştir. Bayan M. 3 KENTSE[

Temmuz 1985'te uygulama karar ı almak için mahkemeye VE KIRSAt

başvurmuş tur. İ dare Mahkemesi 18 Mart 1986'da, "maddi PiANIAR

ve hukuki koşı. ı.ilar değ işme/niş ise" Belediye'nin Bayan M.'ye
yap ı ruhsat ı vermesini kararlaşt ırmış tır. Bayan M.. "niad-
di ve hukuki koş ullar değ işrnemiş ise" koşuluna kar şı Yüksek
İ dare Mahkemesi'ne başvurmuştur Yüksek İ dare Mahke-
mesi, 7 May ı s 1991'de, dikkate al ınacak maddi ve hukuki
koşullar ın 23 Ekim 1970 günlü karar tarihindeki gibi ol-
duğunu belirterek, belediyenin 30 gün içinde yap ı ruhsatı
vermesi gerektiğine karara bağlamıştır.

Başvurucu Angelo Frasc ıno, gelinen bu aşamada, 20
Aral ık 1991'de ta şınmazı Bayan D'den satm almıştır. Baş-
vurucu Yüksek İdare Mahkemesi'nin karar ın ı Temmuz
1996'da ö ğrendiğini, önceki malik ve avukatlar ı tarafından
bilgilendirilmedi ğini iddia etmektedir. Ba şvurucunun 9
May ıs 2003 günü A İ HM'ye sundu ğu bilgiye göre, henüz
yapı ruhsat ı verilmemiştir.

Karar Özeti

Olay, öncelikle A İHM'ye yap ılacak başvurunun sü-
resi yönünden tart ışılmışt ır. Hükümet, Yüksek İdare
Mahkemesi'nin son karar ını 7 May ıs 1991 günü vermesine
karşın, başvurucunun 5 Kasım 1996'da mahkemeye baş-
vurduğunu belirterek, altı aylık süre kural ına uyulmadığı
itiraz ı nda bulunmuştur. Mahkemeye göre süreklilik ta şı-
yan bir ihlalin varl ığı durumunda, altı aylık süre bu ihla-
1m sona ermesinden sonra ba şlar. Başvurucunun yak ın-
mas ı Yüksek İdare Mahkemesi'nin 14 Aral ık 1990 günlü
karar ının halen de uygulanmamas ıyla ilgilidir. Başvurucu
Yüksek İdare Mahkemesi karar ından Temmuz 1996'dan
daha önce bilgi edinmiş olsayd ı bile, olayda alt ı aylık süre
aşılmamıştır. Bu gerekçeyle sözle şmenin 35/1. maddesine
dayand ır ılan süre itiraz ı reddedilmiştir.
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KENISR	 Yap ı ruhsatı vermeyen idarenin i şleminin iptaline ve
VE XIRS4 ruhsat verilmesine ilişkin İdare Mahkemesi karar ına kar-
PLANLAR şın ruhsat verilmemi ş tir. Başvurucunun mülkiyet hakk ına

müdahale oluşturan bu i şlemden İ talyan makamlar ı so-
runıludur. Müdahale mülkiyet hakk ından yararland ırma-
ma biçimde gerçekleşmiş olup, 1 Numaral ı Protokol'ün 1.
maddesinin uygulama alanı içindedir. Mahkemeye göre
"hukuksall ık", devletin ve kamu organlar ının kendilerine
karşı verilen yargı kararlarına uymalar ını gerektirir. İç hu-
kukta mahkeme karar ın ın yerine getirilmemesinin hiç bir
hukuksal dayana ğı yoktur. Bu durumda Mahkeme, söz
konusu müdahalenin kamu yarar ı ile bireyin hakları ara-
s ında adil bir denge kurulup kurulmad ığının araştır ılma-
sma gerek görmemiştir. Aç ıklanan gerekçeyle 1 Numaral ı
Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildi ğine karar verilmiş-
Ur. Mahkeme, Sözle şme'nin 41. maddesi bağlam ında baş-
vurucuya maddi ve manevi tazminat olarak 75.000 euro,
ücretler ve giderler için de 2.000 Euro ödenmesini kararla ş-
tırmıştır. 29 (Frascmo / İtalya,2003)

Görüldüğü gibi Italya'nın idari yarg ılama yöntemle-
ri oldukça karmaşık süreçlerden geçmektedir. Ki ş iler yol
alabilmek için ayn ı konuda artarda davalar açmak zorun-
da kalmaktad ırlar. Arsa sahibi Bayan D, bütün davalardan
olumlu sonuçlar almas ına karşın, ruhsat beklentisi hiçbir
zaman yerine getirilmemiştir. "Doğal güzellik alan ı " kapsa-
mındaki ta şınmazlarda mutlak yap ılaşma yasağı bulunup
bulunmadığı konusundaki görüşler de birbiri ile örtü şme-
mektedir.

AİHM karar ından baş l ıca iki sonuç ç ıkar ı labilir. Bir
taşınmazda yap ılaşma yasağı olduğu ileri sürülmüşse, bu
tartışmay ı sonland ıracak olan kamu birimi, yarg ı organ ıd ı r.
Mahkemeler, yanlara her türlü kamtlar ını sunma olanağı-
nı tanıyarak, aç ık tartışma ortam ı nda kararlar ın ı vermiş ve

29 http://aihm.anadolu.edu.tr/aihm

72



AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN

bu kararlar ulusal yöntenıler çerçevesinde kesinleşmişse, KENTSEL

devletin bu sonuçlar ı uygulamaktan ba şka seçeneği bu- VE KIRSAL

lunmamaktad ır. Böyle durumlarda belediyeler, yargının PLANLAR

k ı s ıtlamaları kald ırdığı bir taşı nmaz ın yap ılaşma yasağı
kapsam ında kaldığı konusunda direnemezler. Böyle bir
direnç, çevrenin, do ğal ve kültürel varl ı klar ı n korunduğu
anlam ında da yorumlanamaz. Karardan ç ıkarılabilecek
ikinci sonuç ise, çevreyi korumak amac ıyla da olsa, kiş i-
sel malvarlığına el atıldığı durumlarda, bunun kar şılığının
hak sahibine ödenmesi gerekti ğidir. Bu olgular ı gözeten
Mahkeme, başvurucuya az ımsanmayacak bir tazminat
ödenmesini kararla ştırmıştir.	 -

c. İmar Planları ve Komşu Haklar ı

Ortenberg/Avusturya

Başvurucu Margarete Ortenberg, Avusturya'n ın Leo-
ding Belediyesi s ın ırları içindeki bir evin sahibidir. Leoding
Belediyesi 12 Eylül 1980'de, başvurucunun taşınmaz ına
komşu beş parseli kapsayan bir bölgeyi, taşınmaz kulla-
n ım plan ı (F1chenwidmungsplan) ile yap ılaşma alanı ola-
rak belirlemiştir. 30 Ocak 1981'de Belediye Meclisi, bu ar-
salar üzerinde teras evlerinin yap ılmas ına olanak sağlayan
bir geli şme planın ı onaylamış t ır. Daha sonra Belediye Ba ş-
kan ı, söz konusu parsellerin sahiplerine yap ı ruhsatlar ını
vermiştir. Başvurucu, yap ılacak olan inşaatlarm kendisine
önemli rahats ızlıklar verece ği düşüncesiyle, özellikle ara-
zi kullan ı m kararı ve geliştirme planlarının hukuka ayk ırı
olduğunu ileri sürerek itirazda bulunmuştur. Belediye bu
itiraz ı reddetmiştir. Başvurucu daha sonra merkezi yöneti-
me idari şikayette bulunmu ştur. Merkezi yönetim 1982 y ılı
içinde çeşitli tarihlerde verdiği kararlarda, İmar Yasas ı'n ın
ilgili maddelerine göre bir komşu olarak başvurucunun ki-
ş isel haklar ınm ihlal edilmedi ğini belirtmi ş tir. Merkezi yö-
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KENtSEL netim, uzman raporlanna göre inşaat s ıras ında meydana
VE KIRSAL gelebilecek gürültü, toz ve kokunun izin verilen dereceyi
PLANLAR aşmayacağını ve dolayıs ıyla yap ılacak inşaatlar ın geliş me

planına uygun olduğunu kabul etmi ştir. Başvurucu, anaya-
sal haklar ın ın ihlal edildi ği ve hukuka aykırı düzenlemele-
rin uygulandığı gerekçesiyle iki parsel hakk ında Anayasa
Mahkemesi'ne Anayasa şikayetinde bulunmu ştur. Başvu-
rucu ayr ıca üç parsel hakk ında İ dare Mahkemesi'nde dava
açmıştır. Başvurucu bir kom şu olarak kiş isel haklarmın
ihlal edildiğini, çünkü verilecek rahats ızlığın uzmanlar
tarafından gerektiği gibi değerlendirilmediğini ve baz ı in-
şaat kurallar ına uyulmadığin ı belirtmiş tir. Anayasa Mah-
kemesi taşınmaz kullan ım planının ve gelişme planlarmm
İmar Yasasına uygunluğundan kuşkulandığı için, 2 Ekim
1985'de uygulaman ın durdurulmas ına ve planlar ın huku-
ka uygunluğunun incelenmesine karar vermi ştir. Anayasa
Mahkemesi karar ında, söz konusu yasaya göre yeniden
yeşil alan smıfland ırması yap ılabilmesi için, bask ın bir
kamu yararı bulunmas ı gerektiğini ve olayda böyle bir du-
rmnun bulunmadığını belirtmiştir. İdare Mahkemesi Ana-
yasa Mahkemesi'ne başvurarak, söz konusu planlarla ilgili
kararın kaldırı lması gerektiğini, çünkü bu düzenlemele-
rin diğer üç parsele de uygulamaya konulduğunu bildir-
miştir. Anayasa Mahkemesi davalar ı birleştirmiş ve İdare
Mahkemesi'nin ba şvurusunu değerlendirerek, arazi kulla-
n ım planı ile gelişme planlar ının hukuka uygun oldu ğu-
na karar vermi ştir. Anayasa Mahkemesi, komşu araziden
üç kat daha büyük olan söz konusu parsellerin Belediye
tarafından 1971 y ılında yap ılaşma alanı olarak belirlendi-
ğini, yönetsel organların söz konusu alan ı yalmzca biraz
genişlettiklerini, bu durumun İmar Yasas ı'na aykırı ol-
madığmı belirtmi ştir. Anayasa Mahkemesi aynı zamanda
başvurucunun yakı nmalarını reddederken, anayasal hak-
larının ihlal edilmediğini belirterek dava dosyas ını İdare
Mahkemesi'ne göndermiştir. Anayasa Mahkemesi'nden
destek gören İdare Mahkemesi başvurucunun iki parsele
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yönelik itirazlar ını reddetmi ştir. İ dare Mahkemesi başvu- KENJSEL

rucunun di ğer iki parsel konusundaki itirazlar ın ı da, 28 VE K İ RSAE

Ekim 1986 günlü kararla reddetmi ştir. İdare Mahkemesi PMNLAR

kararmda, idari yarg ı önündeki yargılamada, yöntem ku-
rallarına göre iddiay ı genişletme olanağı bulunmadığın ı
ve söz konusu yap ılaşma nedeniyle başvurucunun hangi
aç ılardan önemli bir rahats ı zl ık duyaca ğına ilişkin somut
bir gerekçe göstermediğini belirtmiştir.

Margarete Ortenberg, 10 Eylül 1986 günlü dilekçesi
ile Avrupa İnsan Haklar ı Komisyonu'na ba şvurmuştur.
Uyuşmazlığın konusu, ba şvurucunun konutunun yak ı-
n ında gerçekle ştirilen imar plan ı değişikliğinin, komşuluk
hukukuna ayk ırı biçimde yarataca ğı rahats ızl ı klarla ilgili-
dir. Buna kar şıl ık AİHK'ye yaptığı başvuruda, yetkili bir
mahkeme önünde yargılanma hakkmm, yarg ı yerine eriş-
me olana ğının, mülkiyet hakk ın ın ihlal edildiğini ileri sür-
müştür.

AİHM önündeki yarg ılanma sürecinde başvurucu-
nun tüm istemleri yerinde bulunmayarak reddedilmi ş tir.
Ancak bu kararda özellikle üzerinde durulmas ı gereken
konu, mahkemenin, Avusturya Anayasa Mahkemesi ka-
rarın ı değerlendirme biçimidir. Ba şvurucu Anayasa Mah-
kemesi önündeki yargılamay ı olağan bir dava biçiminde
alg ılamışt ır. Oysa Türkiye'de bulunmayan, Avrupa'n ın
bir çok ülkesinde uygulanan "anayasa ş ikayeti" yöntemi,
özel ve s ın ırlı bir hak arama yoludur. Anayasa Mahkemesi
uyuşmazlık konular ına ilkesel aç ı dan yaklaşmakta ve kişi-
nin temel hakların ın çiğnenip çiğnenmedi ğini araştırmak-
tad ır. AİHM karar ında bu konular a şağıdaki gerekçelerle
değerlendirilmektedir:

"Sözleşmenin 6(1). maddesi n ı n bir olayda uygulanabilmesi

için, işlemin konusunun 'maddi' nitelikte olmas ı, maddi hakları n
çiğnendiği savları na kaynakl ık etmesi veya i şlemin sonu çlanmn

kişisel hak ve yükümlülükler bak ı m ı ndan belirleyici olmas ı ge-
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KENJSLL rekir. Mevcut olayda başvurucu kamu hukukuna dayanm ış ol-
VF KIRSAL masina karşı n, yine de nesnel ) ıaklann ı n çiğıı enfnesini önlemek
PLANLAR istemiş tir. Çünkü başvurucu taşınmaz ı na kan ı şu arsa üzerinde

yap ı lacak işin kendi tnülkiyet hakk ı n ı kullanmas ı n ı zora sokaca-
ğı n ı ve piyasa değerini düş üreceğini dü şünmüş tür. Görülen da-
valar ile bu davalar ıı n mü/ki yet üzerindeki sonu çları aras ı ndaki
yak ı n ilişki dikkate al ı ndığında söz konusu hak 'ki ş isel' bir hak
olduğundan, olayda 6. » ıadde uygulanabilir niteliktedir.

Başvurucu tam yetkili bir mahkeme önünde yarg ı lanmadı-
ğı n ı, çünk ı i Anayasa Mahkemesi'nin maddi olaylar ı veya 1w-
kuksal gelişmeleri incelemeyip, yaln ı zca arazi kullan ım plan ı
ile gelişme planları n ı incelemekle yetindiğini, öte yandan İdare
Mahkemesi'nin hukuksal sorunların incelenmesinde geniş yetki-
si bulunmas ı na karşı n, yönetsel birini/erin saptamalar ıyla bağ l ı
olduğunu, doğrudan tan ık dinle ıne veya yeni bilgilere dayanan
kan ı tları elde etme yetkisi bulunmad ığı n ı, idari bir karar ı iptal
etse bile, yönetsel organ ı n verdiği kararın yerine kendi karar ı n ı
koyamadığı n ı ileri sürmü ş tür. İdare Mahkemesi sonuçlandı rdı-
ğı dava dosyas ın ı her zaman, ilgili idari organa geri göndermek
durumundad ı r. Başvurucu İdare Mahkemesi'nin hukuka uy-
gunluğu denetlediğini, ancak bunun tan ı yetkili olmak anlam ına
gelmediğini ileri sünnüş tür.

A İHM göre, sözleşmenin 6/1. maddesinin öngördüğü koş ul-
ları taşı mayan yönetsel organlar ı n verdikleri kararlar, tan ı yet-
kili yarg ı yerlerinin denetimine bağl ı dı r. İncelenen olayda Ana-
yasa Mahkemesi, yaln ı zca arazi kullan ı m plan ı ile gelişme plan-
ları n ın hukuka uygunluğunu denetlemekle yetkili olup, bütün
maddi yönleri inceleme yetkisi bulun ınadığı için 6. maddenin
birinci bendindeki koş ulları taşı mamaktad ı r. Buna karşı l ı k İdare
Mahkemeleri tarafindan yap ılan incelemede ba şvurucunun ileri
sürdüğü tüm savlar değerlendirilm iş tir. İdare Mahkemeleri'nin
yap ı lanma/ar ı sözleşmenin 6/1. n ıaddesine uygundur. Bu gerek-
çeyle sözleşmenin 6/1. maddesinin ihlal edilmediğine karar veril-
miş tir. Başvurucunun ayn ı madde bağlam ı nda İdare Mahkemesi
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önündeki yarg ı laman ı n adil olmad ığı konusundaki savları da KFNJSR

reddedilmiş tir. "30	 VE KIRSAL

PLANLAR
(Ortenberg / Avusturya,1994)

Anayasa şikayeti, Türkiye'de, özellikle yüksek mah-
kemelerin yargıçları tarafından s ıcak bak ılmayan bir ko-
nudur. Anayasa Mahkemesi'nin yaln ız yerel mahkemeleri
değil, Yarg ı tay ve Dan ıştay gibi yüksek yarg ı birimlerini
de denetimi alt ına alacağı gibi yanlış değerlendirmeler ya-
p ılmaktad ır. Yukar ıdaki olayda, davay ı gören mahkeme
ile Anayasa Mahkemesi'nin i şlevleri aras ındaki yaklaşım
farkl ıl ıklar ı somut biçimde ortaya konulmaktad ır. Kald ı ki
bir çok ülkede Anayasa şikayeti yerel mahkemelerde gö-
rülen davalar içinde, temel haklar ın korunmas ı aç ıs ından
etkili bir yöntem ve güvence olarak uygulanmaktad ır.

Ortenberg / Avusturya karar ımn Anayasa şikayetini
değerlendiren bölümleri ayr ı tutulursa, Avusturya'da baş-
vuru konusu olayda izlenen yarg ısal süreç, İ dare mahke-
melerindeki yargılama yöntemleri, büyük ölçüde Türkiye
uygulamalar ı ile örtüşmektedir. İmar planlar ında, taşın-
maz kullan ım kararlar ında gerçekle ştirilen değişimler,
ulusal organlar ın yetkisi içindedir. Böyle bir uyu şmazl ığı
A İHM'ye ta şımak isteyen yan, sözleşmeye ayk ır ıl ıklar ı
aç ıkça ve kan ıtlar ı ile birlikte ortaya koymakla yüküm-
lüdür. Başvurucu ise, imar kararlarına göre yap ı laşmaya
aç ı lan bir alandaki etkinliklerin yaratacağı rahats ızlıkla-
rın komşuluk haklar ına ayk ır ı düşeceğini ileri sürmüştür.
Gerçekte kom şuluk haklar ı karşılıkl ı lık içermektedir. Belli
s ın ırları aşmayan, süreklilik ta şımayan bir takım s ıkınt ıla-
r ın paylaşılmas ı da, komşuluk sorumlulu ğunun bir gereği
olmaktad ır. AİHM'nin kararı, sonucu bakımından bu de-
ğerlendirmeyi de içermektedir.

3° http://aihm.anado1u.edu.tr/aihifl
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KENTSEL	 d. Aylaklar ve Bal ıkç ılar
VE K!RSAL

PLANLAR	
Posti ve Rahko/Fitı landiya

Finlandiya'da yaşamlar ını bal ıkç ıl ıkla geçiren Mauno
Posti ve Erkki Rahko, Bothnia körfezi k ıyılarmdaki devlet
kara sular ında, devletle ba ğıtlad ı klar ı kira sözleşmelerine
dayanarak 1989 y ılından beri avc ı lı k yapmaktad ırlar. Kira
sözleşmeleri 1995'te 1999 y ılına kadar, 2000'de de 2004 y ı l ı-
na kadar geçerli olmak üzere iki kez yenilenmi ştir.

1986 yı l ından sonra Tar ım ve Ormanc ı l ı k Bakanlığı,
bal ık stoklar ının geleceğe dönük olarak korunmas ı ama-
c ıyla, avlanmay ı kıs ıtlayan bazı genelgeler yay ınlamıştır.
1991 y ı l ında yürürlü ğe konulan 684/91 say ı lı Bakanl ık
genelgesine karşı Bavurucu Rahko ve diğer baz ı bal ıkç ılar
yarg ı yoluna gitnüşlerdir. Kiralad ıkları sularda her zaman
kulland ıkları araç ve gereçlerle avlanmalarına yasaklar ko-
nulmas ın ın yasaya uygun olmad ığın ı ileri sürmü ş lerdir.
Yüksek İdare Mahkemesi 14 Haziran 1991 günlü karar ın-
da, başvurucuların dava açma yetkilerinin bulunmamas ı
nedeniyle uyuşmazlığın özünü incelemeksizin davay ı red-
detmiştir.

231/1994, 258/1996 ve 266/1998 sayılı genelgelerle
Bakanl ı k, al ışageldikleri araçlarla ve saptanan zamanlar ın
dışında kiralad ıkları alanlarda somon avlamalarma kesin
yasaklar koymu ştur.

Başvurucuların ve diğer balıkç ılarm 25 Kas ım 1994'te
Parlamento Ombudsman' ına verdikleri dilekçenin yan ıtın-
da, Bakanlığın, bal ık stoklarının korunmasını amaçlayan
1994 y ılı genelgesinde bir yanlışl ık bulunmad ığı bildiril-
miş tir. Avlanma yerleri aras ında farkl ı kıs ı tlamalar uygu-
lanmas ı nın, somon bal ıklarının yumurtlama dönemlerin-
de bir yerden daha ba şka yerlere geçmek üzere sürekli de-
vinim durumunda olmalar ından ileri geldiği belirtilerek,
gerek avlanma zamanlar ı ve gerekse kullan ılan av araçlar ı
bak ı mından Bakanl ık'ça getirilen yasaklardaki farkl ı l ı kla-
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r ın, özünde bal ı kç ılara eşit davrannıa amac ına yönelik ol- XENSEL

du ğu vurgulanm ıştır.	 VE KIRSAL

PLAN LAR
19 Eylül 1996'da Lapland Bölgesi K ırsal Ekonomik

Geli şme Birimi, ba şvuruculara 1996 y ı l ı genelgesinin ön-
gördüğü bal ı k avlanma yasağından kaynaklanan zararla-
r ının uygun biçimde karşılanacağı güvencesini vermi ştir. -

Başvurucular 2004 y ı l ı nda sona erecek sözle şmenin,
kiralad ı klar ı alanda belli ölçülerde somon bal ığı avlama-
lanna izin verilmesi ko şuluyla sürdürülmesini istemi şler
ancak sorunlar ını çözmek üzere ulaşabilecekleri başka bir
iç hukuk yolu bulamamışlard ır.

Devlet karasularmda avlanma ruhsat ı bulunan bal ık-
çılara, yer, zaman ve kullan ı lan av araçlar ı bak ımından,
bal ık stoklar ının korunmas ı amac ıyla çeşitli tarihlerde ç ı-
kar ı lan kararnamelerle baz ı avlanma yasaklar ı getirilmesi,
A İHM'nce malvarlığın ın denetlenmesi kapsam ında değer-
lendirilmiş ve 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ih-
lal edildi ğine ilişkin başvuru, Mahkeme'ce kabul edilmez
bulunmu ş tur. Buna karşı l ık, yarg ı yolunun aç ık olmamas ı
nedeniyle bal ıkç ı l ık imtiyaz sözleşmesini k ısı tlayan karar-
namelere karşı dava aç ılamamas ı, başvuruculardan birinin
açtığı davan ın da Yüksek İdare Mahkemesi tarafından gö-
revsizlik nedeniyle reddedilmesi, oybirliğiyle sözleşme-
nin 6/1-i maddesinin ihlali olarak değerlendirilmi ştir. Bu
değerlendirmenin ışığında, mahkeme, olay ı bir kez de 13.
madde yönünden incelemenin gerekli olmadığım kararlaş-
t ırmıştır. Mahkeme ayr ıca, kara sular ında somon balığı ve
beyaz bal ık türlerinin avlamas ı için bağıtlanan sözleşme-
lerin bal ı kç ı lar aras ında farkl ı uyguland ığı savlarınm da,
kiş ilerin zararına ayrıcal ıklı uygulamaların bulunmamas ı
nedeniyle yerinde görememiş ve 14. maddenin çiğnendiği
savlar ını da reddetmi ştir.

(Post ı ve Rahko / Finlandiya,2002)'

3! www.echr.coe.int
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KtNTSEI	 Mahkeme'nin olaya yakla şı m ı elbette doğrudur. Kira
VE K İ RSAt sözleş rnelerirıe dayand ır ılan başvurucular ın istemleri,
?L4NLkR malvarlığı haklar ı kapsamında değerlendirilmi ştir. Ancak

buradaki koruman ı n öznesi doğa değil, özellikle bir bal ık-
çı l ık ülkesi olan Finlandiya'n ın besin gereksinimini kar şı-
layan kaynaklar ın korunmas ı d ır. Sonuçta, dolaylı yoldan
da olsa çevrenin korunmas ı doğrultusunda bir karar veril-
miş olmaktad ır.

Alatulkkila ve Diğerleri/Finlandiya

Finlandiya'da bal ık avcılığının zaman ve yer aç ı-
s ında kamu birimleri eliyle planlanmasmdan ileri gelen
benzer bir sorun yeniden A İHM'ye taşmıruştır. Bothnia
Körfezi'nde avlanan bal ıkç ılardan, bal ıkç ıl ık kooperatif-
lerinin seçimle göreve gelen yöneticilerinden, av yap ılan
kimi sulak alanlar ın sahiplerinden, bal ıkç ılar ın hakların ı
savunan hükümet d ışı örgütlerin yöneticilerinden olu şan
on kişi, 17 Ekim 1996'da AIHM'ne başvurarak Finlandiya
- Isveç Akarsular S ınır Komisyonu'nun 1996 ve 1997 av
dönemlerinde somon av ın ı tümden yasaklayan, ayr ıca be-
lirtilen su alanlarında kırmızı alabal ık avma yasak getiren
kararına karşı yak ınmalar ını bildirmişlerdir. Tümü Finlan-
diya yurtta şı olan başvurucuların öncülüğünü Paavo Ala-
tulkkila üstlenmi ştir. Söz konusu karar ın, bal ık avcılarına
daha önce var olmayan yeni ko şullar ve engeller getirmesi
de eleştirilmiştir.

Özel olarak saptanan alanlarda geçimini bal ıkç ı lıktan
sağlayan bal ıkçı lardan baz ılarına, getirilen kısıtlamalar
nedeniyle 1996 av döneminde olu şacak giderlerini karşıla-
mak amacıyla tazminat ödenmesi kararla ştırılmış tır.

Yakınmac ılar yasaklara ve k ısıtlamalara karşı önce-
likle iç hukuk yollar ına başvurdular. Yüksek İdare Mah-
kemesi, av yasakları nın kald ırılmas ı amac ıyla tüzelkişiler
ad ına aç ılan davalar ın, zararların ki şisel olmas ı nedeniy-
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le ehliyet yönünden reddine karar vermiştir. Bal ı kç ılar ın K£NTSE[

açtıklar ı davalarda ise Yüksek Mahkeme, hal ıkç ıli ğı s ın ır- VE KIRSAL

land ırmak amac ıyla al ınan karar öncesinde Akarsular S ı- PLANLAR

nır Komisyonu'nun saptad ığı plan konusunda kendilerini
de bilgilendirip görü şlerini sunma olana ğını n tan ıd ığın ı
vurgulam ışt ır. Kıs ı tlama, bal ık stokların ı güçlendirme-
yi ve böylece gelecekte daha bol bal ık avlamay ı sağlama
amac ına yöneliktir. Akarsular S ınır Komisyonu'nun karar
sürecinde AİHS'nin 6. maddesinde belirlenen yöntemsel
kurallara da ayk ır ı l ık bulunmuyordu.

Başvurucular, bal ıkç ılara getirilen avlanma k ı s ıtlama-
larının eşitlik içinde uygulanmamas ından yak ınıyorlard ı .
Bu olayda da A İ HM, Postı ve Rahko /Finlandiya başvu-
rusunda aç ıkladığı gerekçelerle, Sözleşme'nin 6/1. mad-
desinin, ayr ı ca 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesinin 14.
madde ile birlikte çiğnendiği savlarmı reddetmiş tir.32

(Alatulkkila ve Diğerleri / Finlandiya, 2005)

Bu olayda av yasa ğı Finlandiya Tar ım ve Ormanc ı l ık
Bakanlığı eliyle değil, uluslararas ı bir işbirliğinin gereğ i
olarak Finlandiya - İsveç Akarsular S ınır Komisyonu ta-
rafından getirilmiştir. A İHM, öngörülen yasaklar ın baş-
vurucular ın malvarl ığı haklar ına müdahale olu şturmas ı-
na karşın, gelecekteki av kazan ımlarını artı rma amacına
yönelmesi, geçimini salt bal ıkç ılıkla sağlayanlara giderim
ödenmesi nedeniyle orant ıl ı bir işlem olduğı.ınu karannda
belirtmiş tir.

Yak ınma ayn ı olunca, sonuçta çözüm de ayn ı nitelikte
olmuştur.

wwwechr.coeint
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