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

kilendirilmediğ i sürece, konunun bu denli geniş biçimde
ele alınması , özün yitirilmesine neden olabilecektir.

4iHM£ GÖRE,

Çevre, içinde insan varsa bir anlam ta şır. Çevre bilimi
insana dönük olmak zorundad ır. Genel yaklaşım budur.
Hukuk, tartışı lan her olayda çevre - insan ili şkilerini değerlendirmektedir. Bu çok geniş alanda yolumuzu yitirmemek için, yalnız Avrupa'nın yüzyıllard ır çözüm bulmakta
geciktiği önemli bir insan hakları sorununa, Çingeneler'in
ya da güncel deyimle Romanları n durumuna de ğineceğiz.
Ayrı bir bölümde, Aİ HM'nin Romanlarla ilgili kararlarından örnekler verece ğiz.

VE ÇEVRE SORUNlARI

IO?LUMSALYA ŞM

Çevrenin korunmas ı için, basın yayın araçlarından yararlanan, toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ses getiren örgütsel etkinliklere gereksinim duyulmaktadır. AİHM'nin
çevre ile bağlantılı iletişim ve örgütlenme hakları üzerine
verdiği kararlarından seçilen örnekler sunulacaktır.

1. Kentsel ve Kı rsal Planlar
KfNJSEL

Sağlıklı bir çevrenin korunmasmda üst ve alt ölçekteki planları n belirleyici önemi bulunmaktadır. Biliodiği
gibi her çeşit yerleşme ve yapılaşmanı n temel dayana ğı
imar planlarıdır. AİHS'nin uygulandığı ülkelerde, planlarm kapsama alanları , onay organları ve uyuşmazlıkların
çözüm yöntemleri konular ında farklı düzenlemeler yer
almaktadı r. Ancak en önemli ortak özellik, planların genellikle yerel yönetimlerce yap ılmasıdır. Planlar, belediye
meclisi, kent meclisi, bölge kurulu gibi adlar ta şıyan, seçimle göreve gelmiş ve yöre insanlar ından olu şan kurumlarca onaylanıp yürürlüğe konulmaktadır. Böylece plan
kararları , siyasal nitelikteki yerel organlarca verilmektedir.
Karar alma sürecine, birçok ülkede do ğrudan yurtta şlar da
katılabilmektedir. Bu tür planlar ın kapsama alanları, genellikle kentlilerin ya şamakta oldukları yerleşim yerleri ve
yakın çevresi ile sınırlı kalmaktadır. Kimi ülkelerde, köy
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yönetimlerinin de, kendileriyle ilgili planları yapma yetkileri bulunmaktad ır. Bu iş leyiş korunmakla birlikte, 19.
PLANtAR yüzyılın başlarında kentlerin büyümesi, ortak gereksinmelerin çeşitlenmesi gibi nedenlerle geni ş kapsaml ı planlama sürecine geçilmi ştir. Çevre planlarının ve üst ölçekli
planların yapı lması, XIX. yüzyı ldan sonra yaygılaşan bir
gelişmedir$
KENJSFL

VE KIRSAL

• Çevrenin korunması amacıyla getirilen kamusal kısıtlamalar arasında en yoğun tartışmalara neden olan konular, imar koşullarıyla ilgili düzenlemelerdir. Çeşitli ölçeklerdeki imar planlar ı, sit kararları, tarımsal alanlardaki
yapılaşma ve toprak mülkiyetini etkileyen yükümlülükler,
bunların başlıcalarıdır. Planlama işlemlerine kar şı bireylerin hak arama yöntemleri ise, bir çok Avrupa ülkesinde
ya hiç tanınmamış, ya da çok sınırlı tutulmu ştu. Ancak
Sözleşme'nin 6/1. maddesindeki adil yarg ılaııma hakkı ye
1 Numaralı Ek Protokol'ün güvencesi altındaki mal varlığı hakları çevresinde olu şan uyu şmazlıklar sonucunda
AİHM'nin verdiği kararlarla bu tür yönetsel işlemlere karşı yargı yolu açılmış bulunmaktadır, örneğin AİHM'nin
Isveç uygulamalarından kaynaklanan Sporrong ve Lönnroth 1982, Boden 1987, AlIan Jacobson 1989, Hakanson ve
Sturesson 1990, Mats Jacopson 1990, Skarby 1990, Fredin
1991 başvuruları sonucunda verdi ği kararlarla, imar planları, kamulaştırma izinleri, yapılaşma yasakları, yapı ruhsatı istemlerinin reddi, ruhsat iptali gibi yönetsel i şlemlere
karşı yargı yolunun kapal ı tutulması Sözleşme ile bağdaşmaz bulunmuştur. Hollanda da Belediye'den al ınan Petrol
Ürünleri Dağıtım Lisansı'nın Bakanl ık'ça iptaline karşı bağımsız bir yargı yerinde dava açma olanağı
nın tanmmaması, AİHM'nin 1985 yıl ında verdiği Benthem kararı ile 6/1.
maddeye aykırı bulunmu ştur. İleride tartışılan konularla
= Cözayd ın, İştar, Avrupa Hukuk Mcvzuatı ve İmarla İlgili Yasalar, İmar
Hukukunda Toplu:ıı ve Mimar/üç s. 90, Mimarlar Odas ı Yay., 2002 ıstanbul.
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bağlantıl ı olarak örneklerini sunaca ğımız, aralarında İngiltere, Danimarka, İsviçre ve Finlandiya'nın da bulundu ğu
daha ba şka ülkelerdeki yönetsel i şlemlere karşı bireysel
davaların açılmasını engelleyen ya da başvuruları etkisiz
bırakan düzenlemeler, A İHM'nce adil yargılama ilkelerinin çiğnenmesi olarak nitelenmi ştir.
Adil yargılanma hakk ı, sözleşmenin içerdi ği hakların
tümü için oldu ğu gibi, çevresel uyuşmazlıklar aç ısmdan
da önemli bir hukuk güvencesi sa ğlıyor. Ancak bu güvence, tartış mamn özündeki haklar ın doğrudan elde edilmesi
yönünde de ğil, ulusal düzlemde ba ğımsız, yansız ve yetkili yargı yerleri önünde hak arama yollar ının açık tutulması
açısından etkili olabiliyor. Bu konuda da, tar ımsal alanlardaki yapılaşma uyu şmazlığından kaynaklanan bir uyuşmazl ığm kararını 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 almış oldu ğu arsadaki iki tu ğla binayı yıkması istenıniştir.
Gerekçe olarak imar planına aykırı düşen bu binaların yap ı
izni olmadan yap ıhmş olduğu belirtilmiştir. Başvurucu üç
ay içinde yıkımı gerçekleştirip yapı artıklarını bulundu ğu
yerden kaldı rmakla yükümlü kılınmıştır. İngiltere'de Dı şişleri Bakanl ığı'nı n bir bölümü (Secretary of State for the
Environment), çevre, planlama ve yap ılaşma uyuşmazl ıklarında yargı sal yetkileri de bulunan bir tür çözüm organ ı
olarak görevlendirilmi ş bulunmaktad ır. Başvurucu da, yıkım kararının kaldırılması için Dışişleri Bakanı'na itiraztarını bildirmiştir. İleride de görüleceği gibi Bakanlık, ilk
değerlendirmede açı kça temelsiz görülmeyen istemleri
yetkili ve ba ğımsız bir "rnüjettiş "e incelettirmektedir. Bu
olayda da Bakan' ı n görevlendirdi ği müfettiş, araştırmalarmı tamamlad ıktan sonra, imar planı dışında ve yapısal
gelişmeye izin verilmeyen bir alana ruhsatsı z olarak kon-
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durulan başvurucunun iki tu ğla binasının yıkılması gerektiğini saptayarak, itiraz ını reddetmiştir. Başvurucu "yasada

kararlaş tı rılan kuralları n yanl ış uyguland ığı. binaları n bulundukları 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, "tarı msal amaçlar yönünden gerekli olan yap ılann yıkı lmasında zorunluluk bulunmadığı n ı " ileri sürmü ştür.

Ayrıca yıkım kararının geçerli kanıtlara dayanmadığını da
savunmuştur. Başvurucunun özetlenen gerekçelerle D ışişleri Bakanlığı'nın kararına karşı yönelttiği temyiz istemi
de, Yüksek Mahkeme'nin 8 Mart 1991 gtinlü kararıyla reddedilmiştir.
Adil yargılanma hakk ı bağlamında tartışılan bu olayda AİHM, uyuşmazlığı "tam yetkili, bağı msız ve görevli bir
mahkemede yargı lanina hakkı " tanımları içinde ele atmıştır.

Bakılan davada ı-uhsatsız yapının yıkım kararına yöneltilen itirazm ilk aşamada Bakanlık müfettişi tarafından reddedilmesi nedeniyle, öncelikle "müfettiş"in konumu tartışılmıştır. Müfettiş'in yöntemsel açıdan bütün hukuksal
güvencelere sahip olmasma kar şın, vereceği karar bağlayıcılık taşımamaktadır. Bakan'ın bu kararı iptal etme yetkisi bulunmaktad ır. Bu nedenlerle, Bakanl ık ve Müfetti ş
incelemesi sırasmda 6/1. maddenin öngördü ğü koşullar
yerine getirilmedi ği halde, son çözüm yeri olan Yüksek
Mahkeme'nin yargısal nitelikleri gözetilerek, Sözleşme'nin
ihlal edilmedi ğine karar verilmiştir?
(Bryan / İngiltere, 1995)
Yukarıdaki örnekte de görüldü ğü gibi, AİHM'nin
plan uyuşmazlıkları nedeniyle verdi ği kararlarm tümü,
doğrudan çevresel konularla ili şkilendirilmeye elverişli
bulunmamaktadır. Bu başvuruların temel amacı, adil yar23
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gılanma koşullarında malvarlığı haklarının korunmasıdır.
Mahkeme'nin kararlar ında, demokrasilerin temel güvenceleri arasında bulunan yargı yolunu kapatan ulusal yasaların Sözleşme'ye aykırılığı saptanmaktad ır...
İmar planları, AIHM kararlar ına göre, hak sahipleri
açısından başlı başına ekonomik değerler oluşturmaktadır.
Devletler, nesnel gereksinimler oldu ğu durumlarda elbette imar planlarını, plan kararlarını değiştirebilmektedirler.
Bu tür uyu şmazlıklarda Mahkeme, planlar üzerinde çevresel amaçlar d ışındaki işlemlerde, taşınmaz sahiplerinin
akçal ı haklarını koruma yönünde kararlar verebilmektena dönük uygulamalarda da, planlar ın
dir. Kamu yararı
gerekleri bozulmamakta, ancak denge ve orant ılılık ölçütleri doğrultusunda ki şisel yitiklerin karşılanması yoluna
gidilmektedir. Irlanda da, naz ım imar planmda sanayi
bölgesi içinde görülen ta şınmazı büyük paralar ödeyerek
satın alan bir yapım şirketi, daha sonra arsan ın yeşil alana dönüştürülmesi nedeniyle önemli zararlara u ğramıştır.
AİHM bu olayda, 1 numaralı protokolün 1. maddesinin
"belli bir uygulaman ın gerçekleşebileceği yönündeki meşru bir
beklentiyi koruma altı na alabileceği... görüşünde olmuştur.

Başvurucunun sanayi geli ştirme çerçeve planmdaki izne
dayanarak 1978 yılında satın aldığı taşmmazla ilgili plamn,
1982 y ılında Yüksek Mahkeme'ce iptali, mülkiyet hakk ının
ihlali olarak de ğerlendirilmiştir.
(Pine Valley Developments Ltd/Irlanda, 1991)
Mahkeme, henüz edinilmiş bir hak düzeyine gelmemekle birlikte, işlemin kuruluşundaki sağlam gerekçelerden yola çıkarak imar planı ile saptanan kazanımların,
hukuksal anlamda korunmas ı gereken meşru bir beklenti
olduğunu benimsemiştir. Ancak imar planlarına dayansa
da, geleceğ e yönelik her beklenti, kazarulmış hak düzeyinde ele alınamamaktad ır. Strasbourg havaalan ının genişletilmesine iliş kin yetkili organlarca verilen bir plan karar ından yararlanmak isteyen ki şi, alan çevresinde endüstriyel
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mülklerin yap ımı için hazırlıklara girişmiştir. Ancak idari
yargı, havaalanının yapımına ilişkin 1949 y ılındaki FranPLANLAR siz-İsviçre Sözleşmesi'nde saptanan sınırları aştıı gerekçesiyle bu girişimin iptaline karar verilmi ştir. Fransa ve
Isviçre 1996 y ılında konuyu tekrar görüşmüşler ve anlaşmada değişikliğe giderek uzatma önerisini, yeni bir pist
yapılması biçiminde değiştirmi şlerdir. Bu anla şma Mayıs
1996'da yayımlanan bir kararname ile kabul edilmi ştir.
Başvurucular 1949 Sözleşmesi'nde yapılan bir değişikliğin
ancak yasayla geçerli kılınabileceğini ileri sürerek, kararnamenin iptali için Fransız Danıştay'ına dava açmışlard ır.
Danıştay, başvuruyu 1998 yılı kasım ayında verdiği bir kararla red detmiştir.
KENISEL
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AİHM'ne göre Danıştay'daki yargılamanın sonuçları
başvurucuların finansal durumları ile ekonomik aktivitelerini etkileyebilecek niteliktedir. Ancak davan ın konusu
ekonomik bir nitelik ta şımamakta ve maddi haklara müdahale edildi ği iddiasına da dayanmamaktadır. Ne anlaşmada ve ne de itiraz olunan kararnamede, başvurucuların
ekonomik etkinliklerine gönderme yapmadığı gibi, onların
çıkarları üzerinde doğrudan hukuksal bir etki do ğurmamaktad ır. Bu nedenle Mahkeme, soyut savlara dayanan
başvuruculann savlar ını tümüyle kabul edilmez bulmuştur. (S.A.R.L.Du Parc D'actıvıtes De Blotzheım Et La
S.C.I./ Fransa, 2003) Çevre ve imar planlar ında, toplumun
gelecekteki gereksinimleri yönünden kamu yarar ı doğrultusunda yapılan değişimler, anılan planlar kapsam ındaki
kişilerin çıkarlarını etkilese de, bu konu, meşru beklenti
kapsamında değerlendirilemeyecektir.
Italya'daki bir olayda da, ba şvurucu şirketin sahibi
olduğu taşınmaz, kentsel planlama uygulanmas ına temel
oluşturmak amac ıyla 1967 yılında Belediye Meclisi'nce verilen ve 1974 y ılı
nda Valilik'çe onaylanan bir kararla yeşil
alana ayrılmıştı. Ayrıca kamula ştırma yapılacağı gerekçesiyle, kesin yapılaşma yasağı konulmu ştu. Kararlar ı izleyen
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beş y ıl içinde herhangi bir uygulama yap ılmaması ve kamulaştırman ın uvgulanmaması nedeniyle, ilgili yasa uyarınca 1979 yılında inşaat yasağı kendiliğinden kalkacaktı.
Belediye Meclisi'nin yapılaşma engelini sonland ıran yeni
bir karar verilmesi beklenirken, 1977 yılındaki yeni yasaya göre tekrar inşaat yasağını sürdüren bir karar alması,
AİHM'nce ayrıntılı planın ancak 1999'da kabul edilmesini
ve başvurucunun ta şınmazına kamulaştırnıa amacıyla yeni
bir inşaat yasağı getirilmesi, 1 Numaral ı Ek Protokol'ün 1.
maddesine aykırı bulmu ştur. (Elia S.R.L. / İtalya, 2001)
Benzer koşullarda Yunanistan'da geçen bir olayda,
başvurucuların taşınmazları üzerinde ticaret merkezi yapmak için giri şimde bulunmalarının hemen ard ından imar
planının değiştirilerek arsalar ının yeşil alana dönüştürülmesi, yap ı ruhsatı verilme istenıinirı reddedilerek kamulaştırma işlemlerinin başlatılması, Mahkeme'ce, 1 Numaralı Protokol'ün 1 maddesine aykırı bulunmuştur. Başvurucunun bu konuda ulusal yargı yerlerinde açt ıkları dava
sonucunda, kamulaştırmanın kamu yararına olmadığına
ilişkin mahkeme kararının uygulanmamasm ın da, sözleşmenin 6/1. maddesini ihlal etti ği kararlaştırılmıştır. (Pialopaulos ve Diğerleri / Yunanistan,2001)
İtalya'da, bir yap ım şirketi ile yerel belediye aras ında
bağıtlanan yapım sözleşmesinin bazı koşulları, imar planı
değişikliği sonucunda uygulanamaz duruma dü şmüştür.
Mahkeme, imar planı değişikliklerinde kamu yararının
gerekleri ile bireyin temel haklar ınm korunması arasında
adil dengenin bulunup bulunmad ığını' ara ştırırken, başvurucuların bu gelişmeler karşısındaki girişimlerini de
göz önünde bulundurmuştur. Başvurucu, arazi kullanım
planındaki değişiklikten sonra, yeni ko şullara göre yap ılaşmayı sürdürmek ve gerekli ruhsatlar ı almak üzere girişimde bulunmamıştır. Başvurucunun arsalarına mutlak
bir yapılaşma yasağı konulmad ığı gibi, kendisine tazminat
ödenmesini gerektiren yasal kamula ştırma da uygulan49
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mamıştır. Arazi kullanım plan ının belirli bir süreyle sınırlı
olması, toplumun yararları ile başvurucunun yararları araPLANLAR sı
ndaki dengenin ba şvurucu aleyhine bozulmamas ı nedeniyle, olayda, 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesine göre
mal varlığı haklarının ihlal edilmediği kararlaştırılmıştır.
(Katte Kl ıtsche De La Grange / İtalya, 1994)
KENTSEL
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Fransa'da tarım alanlarını
n birleştirilerek, tüm avcılann buralarda serbestçe avlanmalarına olanak tanıyan bir
yasa, taşı
nmaz sahiplerinin üye oldukları birlikler oluşturmalarını ve bu alanlarda avlanma haklarını daha başka
avcılarla paylaşmalarını zorunlu kılıyordu. Böylece küçük
çiftçiler, istemlerinin ara ştırılması
na gerek bile duyulmadan, topraklarını, avcıların yararlanmalarına açmak,
inançlar
ıyla bağdaşmasa da tarlaları içinde av yapılmasına
katlanmak zorunda b ırakılıyorlardı. Hayvan hakları savunmaz sahipnucuları ve avlanma karşıtları olan bazı taşı
nın
lerinin başvuruları sonucunda AIHM, kendi topraklar ı
genel bir avlak durumuna getirilmesinin, malvarl ığı haklarına ölçüsüz bir el atma olduğuna karar vermiştir. (Chassagnou / Fransa, 1999)
İmar planları, içerdiği koşullar açısı
ndan, izlenen kamu
nın sınıryararı doğrultusunda bireysel malvarl ığı hakları
landırılması sonucunu getirebilmektedir. Mahkeme, çevreyi koruma amac ını da taşısa, ulusal işlemleri Sözleşme
karşısı
nda tartışmakta, kamu yararı ile başvurucunun çıkarları arasında dengeli bir çözüm sağlanıp sağlanmadığını araştırmaktadır. İmar planlarında yapılan değişiklikler,
planın önceki durumuna göre ta şınmaz sahiplerinin yapılaşma olanaklarını geriletmekte, baz ı durumlarda tümüyle
ortadan kald ırabilmektedir. Böylesi de ğişiklikler karşısında taşınmaz sahiplerine getirilen k ısıtlamalar, "demokratik
toplumun gerekleri", daha kısa bir anlatımla demokrasi kuralları içinde de ğerlendirmektedir.24
Dinç Güney, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi ve Mü/varlığı Haklan,
TBB Yaynıı, Ankara, 2007 (Yukarıda özet olarak değinilen ve konuy-
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AİHM'nin sözleşmenirı 8. maddesi ile ba ğlantı kura- KENTSEL
rak çeşitli ölçekteki planları tartışırken çevre olgusunu do ğ- VE KIRSAL
rudan değerlendiren kararlar ı da bulunmaktadır. Ancak PLANLAR
çevreyi koruma amacı yla verilen bu kararlarda her zaman
doğru yargılara varıldığı ileri sürülemez. Yerle şim birimlerinin niteliklerine göre, plan kararlar ı ile yasalarla, kimi
zaman yönetmelik benzeri düzenleyici i şlemlerle, aynı ülkelerin yurttaşlarınm bazı bölgelerde yerleşmelerine, hatta
dolaşmalarına koş ullar ve engeller getiren uygulamalara
da rastlanmaktad ı r. Bu tür olaylara, sözle şmenin 8. maddesi içinde çözüm aranmaktad ır. Doğal kaynakları korumak, yenilenen canl ı ortamları dinlendirmek amac ıyla getirilen av yasaklar ı, sözleşmenin de ğişik maddeleri içinde
ele alı nsa da, Mahkeme'nin çevreye dönük uygulamalar ı
r. A şağıda AİHM'nin çevresel hakarasında bulunmaktadı
larla bağlantısı kurulan kararlarından örnekler verece ğiz.
a. Adalarda Yerleşim ve Yapılaş ma Sorunlan

Giliowllngiltere
Manş Denizi'nde, Fransa'nın Normandiya körfezi ile
Ingiltere'nin Weymouth liman ı arası nda kalan geçitte, çeş itli boyutlardaki Alderney, Sark, Herm, Jethou, Brecqhou,
Burhou, Lihou ve Guernsey adac ıklarından oluş an adalar
toplulu ğu, Guernsey adıyla anılmaktadı r. Adaların, geleneksel "devlet" tanımı na uymasa da, kendine özgü bir
hukuksal yap ılanması ve yönetim biçimi bulunmaktad ır.
Savunmasının, İngiltere'nin sorumlulu ğu altında bulunmasına karşılı k Guernsey, Birleş ik Krallık toprağı değildir,
Daha baş ka bir dava nedeniyle ileride de ğineceğimiz Man
adası gibi, özerk bir yönetimle Birle şik Krallık'a bağlıdır.
İkinci Dünya Savaşı yılları nda stratejik konumundan yararlanmak isteyen Almanlar'm i şgali altında kalan adalarda
la ilgili daha baş ka kararlar için bkz.)
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çok ac ı günler yaşanmıştır. İşgal öncesinde Almanlar'dan
kaç ırı]mak amacıyla Ingiltere'ye gönderilen çocuklardan
PLANLAR bir çoğunun barış döneminde izleri bile bulunamad ığı için
ailelerinin yanma dönü şleri gerçekleştirilememiştir. Avrupa Birliği üyesi olmayan ve yaklaşık yetmi şbin kişinin yaşadığı adalarm toplam yüzölçümü, 78 km2 dir. En büyük
yerleşim yeri ise, 63 km2'lik Guernsey adas ıdır.
KENTSEL

VE KIRSAL

Günümüzde turizm aç ısından önem kazanan adalara,
yaşam alanlarının çok sınırlı bulunması nedeniyle yabancıların girmelerine ve hele buralarda yerle şmelerine yasalarla yasaklar konulmu ştur. Dış göçlere karşı da sürekli
sınır denetimleri yap ılmaktadır.
Geleneksel "yurttaş " tanımının yerirıi"yerli" kavramı
almıştır. Bir yerli sayılarak Ada'da konut edinmek için baz ı
nitelikler aranmaktadır, Ada'da doğmakla birlikte, anne
ve babasından en az birisinin Ada'l ı olması gerekmektedir,
"Yerli" kimliği alınabildiği durumlarda, bu nitelik ya şam
boyu geçerlidir. Hatta Ada'n ın dışında uzun bir dönem kalınması da, "Yerli" kimliğini geçersiz kılmamaktadır. Ayrıca, yirmi yıll ık bir dönemde on y ıl boyunca kurallara uygun olarak adada yaşayanlar da, "yerli" sayılabilmektedir
Yabancı işçilere yerleşme izinleri Guernsey'li bir i şverenin yan ında çalışmaları koşuluyla, belli dönemlerle
sınırlı olarak verilmektedir. Adal ı olmayanların oturma
olanakları, yaşadıkları konutlarda mülk sahibi veya kirac ı
olduklarına bakılmaksızm, verilen izin süresi ile sınırlıdır.
İzin süresi sona eren kişi, taşmmazım, adada ya şama hakkı
bulunan bir kişiye devrederek, oradan ayr ılmak zorundadır.
İngiliz yurtta şı Joseph Gillow 1956' yılı Nisan aymda,
Guernsey adas ına, Bahçecilik Müdürlü ğü'ne atanmıştır.
Adayaşamının çekiciliğine kap ılan Gillow, Lancashire'deki
evini satarak ailesiyle birlikte Guernsey'e yerleşmiştir.
1957 yılında burada bir arsa sat ın alıp imar izni edindikten
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sonra taşınmazına "VVhiteknights" admı verdiği bir ev yapmıştır. Gillow ve ailesi 1 Eylül 1958'de yap ımı tamamlanan
yeni evlerine yerleşmişlerdir. 1957 yılında yürürlü ğe giren
Konut Yasas ı gereğince "oturma koşullarına" sahip olan
Gillow ve ailesinin, konutlar ına geçmek için ayr ıca izin almaları gerekmemiştir.
Josephcillow,l96oy ılindaBahçecilikMüdürlü ğü'ndeki
görevinden istifa ederek, G ıda ve Tarım Örgütü'nde bulduğu iş nedeniyle, Guernse y 'den ailesiyle birlikte ayrılmıştır. Bu arada 1963 y ılı nda evin mülkiyetini e şi Yvonne
Gillow'un üzerine geçirmiş tir. Gillow'lar, Guernsey'den
uzak kald ıkları dönemde, Konut Müdürlü ğü'nün izniyle,
"Whiteknigl ı ts"ı adada oturma ko şullarını içeren kişilere kiralam ışlard ır.
1978 yılı nda emekli olan Gillow, Guernsey'e dönmeye karar vermi ştir. Ancak Konut Müdürlüğü, 1969 yılındaki Konut Yasas ı'na göre oturma ko şullarını yitirmeleri
nedeniyle, kendilerine yerleş me izni verilmedikçe, maliki
oldukları "Wıiteknignts"ta oturamayacaklarını belirtmiştir. Guernsey'e dönen ba şvurucular, y ıllarca kirac ıların
kullandıkları evi onarmak ve daha sonra satmak için birkaç kez geçici oturma izni istemi şler, ancak Konut Müdürlü ğ ü buna da izin vermemi ştir. Bu işleme karşı Yvonne Gillow'un açtığı dava olumsuz sonuçlartmıştı r. Joseph
Gillow'a da, kendi konutuna yasad ışı olarak yerle ştiği için
para cezas ı verilmiştir.
Sorunlarını iç hukuk yolları ndan çözemeyen Bay ve
bayan Gillow, AIHK'na yapt ıkları başvuruda, Konut Yasası gerekçe gösterilerek "lAİhiteknights" adım verdikleri
evlerine yerle ş melerine getirilen engellerin, konuta sayg ı
haklarına, ta şınmazlarını barışçıl bir biçimde kullanma
haklarına müdahale oluşturduğ unu, bu müdahalenin ayrımcı nitelikte bulunduğ unu, mahkemeye ba şvurma ve
adil yargılanma haklarını n ihlal edildiğini ileri sürmüş lerdir. Komisyon, 9 Aral ık 1982'de baş vuruyu kabul edi53
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lebilir bulmu ştur. Komisyon, 3 Ekim 1984 günlü sonuç
raporunda, sözleşmenin 8. maddesi ile Birinci Protokol'ün
RANLAR 1. maddesinin ihlal edildi ğine oybirliğiyle, sözleşmenin 6
maddesinin ihlal edilmediğine bire karşı on oyla, sözleşmenin 14. maddesinin ihlal edilmedi ğine oybirliğiyle karar
verilmiştir.
KENTSEL

VE KIRSAL

Ingiltere'ye karşı yöneltilen bu ba şvuruda, AİHM'nin
sözleşmenin 8. maddesiyle ilgili de ğerlendirmelerini aşağıda sunmaktayız:
"49. Başvurucular, söz konusu müdahalelerin "hukuka ugun" olmad ığın ı iddia etmişlerdir. Başvuruculara göre ilk olarak, Konut Kanunlan k ı lık değiş tirmiş göçmen kanunları olup,
bu konu Guernsey'in yasa koyma yetkisi d ışı ndadı r. İkinci olarak, Konut Kanunları çapra şık ve anlaşılması güç olup, özellikle
"yerleşme" kelimesi ile "toplum için esasl ı işlerde çalışan" deyiminin anlam ı açık değildir. Son olarak, bu Yasalar, Konut Müdürlüğüne, izin verme konusunda o denli geniş bir takdir yetkisi
tan ı m ış tır ki, bu Müdürlüğün verebileceği kararlar önceden görülebilir nitelikte değildir.
Hükümet birinci iddiay ı, konut kanunları nın, Guernsey ile
güçlü bağlantı ları veya ilişkileri olan ve Ada'n ı n ekonomik ve
sosyal menfaatleri bakı m ı ndan esasl ı olduğu düşünülen işlerde
çalışan kişiler için yeterli konut sağlamayı hedeflediği gerekçesiyle reddetmiş tir. İkinci ve üçüncü iddialarla ilgili olarak Hükümet, Komisyon gibi, 7975 tarihli Konut Kanununun ilgili
hükümlerinin, Mahkeme'nin içtihatlannda ortaya ç ıkan ulaşılabilirlik 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 ların birinci iddialarıyla ilgili olarak, 1975 tarihli Konut Kanununun, normal yasama usulüne
uygun olarak Yetkili Organ tarafindan ç ıkarı ldığın ı, Guernsey
Adası resmi kayı tlanna geçtiğini ve yayın landığı n ı gözlemle-
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mektedir. Buna göre. bu yasalar ı n anayasal bakı mdan geçerliliği KENSR
VE KIRSAL
ve ulaşı labilirliği konusunda bir tereddüt yoktur.

51. Mahkeme, önceden görülebılı rl ık koş uluyla ilgili olarak,
yerleşik içtihatları na göndermede bulunmaktadı r (bk. yukarıda
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 altı ndaki piyasa konu tları na yerleşmek için yapı lan başvurular incelenirken dikkate al ı nacak şartları düzenlemektedir, (bkz. yukarı da parag. 33); Başvurucuları n izin talepleri
bu şartlara dayan ılarak reddedilmiş tir (bk. yukarıda parag. 15 ve
76). Örneğin, "toplum için esaslı işlerde çalışan" gibi, kullan ılan
baz ı deyimlerin, Konut Müdürlü ğü'ne bir ölçüde takdir yetkisi
verdiği doğ rudur; bu takdir yetkisi, Konut Müdürlüğ üne, gerekli
ı " dikkate
gördüğü veya uygun bulduğu "bunun gibi diğer şartlar
alma yetkisi veren 5. maddenin ikinci fikras ıyla geniş letilmiş tir
(bk. yukarı da parag. 33). Ancak hükümetin de i şaret ettiği gibi bu
deyim, Konut Müdürlü ğ ü'ne, sadece belirli bir anda konut durumunu değil, fakat aynı zamanda her olayın özel şartların ı ele
alma ve böylece bireyin menfaati karşısı nda kamu menfaatini de
ıca 1975 tarihli Kotartına imkan ı verdiğine işaret etmiş tir. Ayr
nut Kanunu'nun 79. maddesine göre bu takdir yetkisi, ba şvuru
üzerine bir mahkeme tarafindan yap ı lan denetime de tabidir.
Takdir yetkisi veren bir yasa hükmü, takdir yetkisinin alan ı n ı ve uygulanma tarz ı n ı, söz konusu iş lemin meşru amacını
göz önünde tutarak, keyfi müdahaleler kar şısında bireye yeterince koruma sağlamak üzere yeterli açıklı kta göstermesi ko şuluyla,
önceden görülebilirlik şartıyla kendiliğinden bağdaşmaz değildir
(bk. 02.08.1984 tarihli Malone kararı, parag. 68). Mevcut olayda
Mahkeme, takdir yetkisinin kapsam ını, kullan ı lmas ı n ı yargısal
denetime tabi tutan hükümle birlikte, "hukuka uygun olarak"
deyimine içki ıı olan Sözleş me'nin gereklerini yer'ine getirmek
için yeterli olduğunu tespit etmektedir.
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Mahkeme, Konut Kanun'unda "yerleşme" teriminin bir tan ı m ı bulunmadığı görü ş üyle ilgili olarak ise, yayg ı n bir şekilde
PLANLAR kullan ı lan bu kelimenin anlam ın ı n, kullan ı ldığı bağlamdan ve
başvuruculara gönderdiği birçok yazı da ('bkz. yukar ıda parag.
13, 15, 16, 18, 19 ve 20) bütünüyle açı klayan Konut Müdürlüğünün uygulamalar ı ndan çı karı labileceğini gözlemlemektedir.
Bir "yerleş me" bulunup bulunmad ığı, her bir olayda karar verilebilecek maddi bir sorundur.
KENTSEL

VE KIRSAL

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 sisteminin, Guernsey ile güçlü bağları ve ilişkileri bulunan kişilere
adada oturma imkan ı sağlama ve adadaki nüfus yoğunluğu ile
adanın ekonomik, tarımsal ve turistik ç ıkarların ı da dikkate alarak, potansiyel nüfus kalabal ıklığı sorununa çözüm bulma gibi,
meşru bir amaca sahip olduğ unu iddia etmiş tir.
Başvurucular, toplumun yoksul kesimleri için yeterli konut
sağlamanı n Devlet için meş ru bir amaç olduğunu kabul etmekle
ı n ı n öncelikli amacı n ı n, adadaki dü ş ük
birlikte, konut kanunlar
vergilerin teşvik ettiği Ingilizlerin adaya gelişlerini durdurmak
ve kontrol etmek oldu ğunu iddia etmiş lerdir. Bu nedenle söz konusu kanunlar, "göçmenlik kanunların ı n yerine ikame mevzuat" olup, bunlar
ı n uygulanmaları, 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. yukarıda parag. 35 ve 37) dayanarak ş u tespitlerde bulunmaktadı r: Adada 1976 ile 1981 yı lları arası nda baz ı
bakımlardan iyileşmeler bulunnıas ına rağmen, bu durum s ı nı rlı
bir alan bulunduğu gerçeğini değiş tirmemektedir. Bu nedenle,
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yetkililerin adan ı n nüfusunu dengeli bir şekilde, ekonomik geliş i- KENrSEL
nıe izin veren s ı n ı rlar içinde tutmaya çal ışmaları haklı bir sebep- VE KIRSAL
tir. Aynca, düş ük bir kira bedeliyle kan utlarda oturma izni verip PLANLAR
vennemeyi ele al ı rken, adayla güçlü bağ lar! olan veya buradaki
toplum için esasl ı iş lerde çal ışan kiş ilere belirli bir öncelik tan ı nmakta hakl ı d ı rlar. 0 halde, söz konusu mevzuat, adan ın ekonomik 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 gerekliliğinin" değ erlendirilmesiyle ilgili prensipler konusunda, mahkemenin içtihatları zikredilebilir (bk. özellikle, 08.07.1986 tarihli
Lingens kararı , parag. 39-40). Gereklilik kavram ı, toplu msal ilitiyaç bask ısın ı ifade eder; yap ı lan iş lem, izlenen amaçla orantı lı
olmalı dır. Ayrı ca, ulusal makamlar tarafindan kullan ı lan takdir
alan ı nın kapsam ı , sadece kısı 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 kiş isel güvenlik ve refah ı yla ilgili "konut"a sayg ı haklarıyla dengelenmelidir. Hükümete tan ı nan takdir alanın ı n kapsam ı
belirlenirken, bu hakk ı ii birey bakımı ndan önemi dikkate al ınmalı dı r.
56. Ilk önce, Konut Kanunu'yla ba şvuruculara kendi evlerine yerleş mek için izin isteme yükümlülü ğü getirilmi ş olmas ı n ı n,
bu ilkelerle (bkz. yukar ı da parag. 47) bağda şıp bağdaşmadığı incelenmelidir.
Başvurucular, 1976 ile 1981 y ı lları arasında Guernsey'deki
nüfusta ufak bir azalma oln ıası na ve 1981 y ı lı istatistiklerine
göre belirli bir miktarda konutun bo ş bulunmas ına (bkz. yukarı da parag. 35 ve 37,> büyük önem atfetmi şlerdir. Ba şvurucular,
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artık konut kontrol mevzuat ı için toplumsal bir ihtiyaç bask ı s ı
VE KIRSAL bulunmadığı sonucuna varm ışlardı r.
KENrSEL

PLANLAR

Hükümetin buna verdiği cevaba göre söz konusu mevzuat,
adada yerleş me alanların ın makul sın ı rlar ı çin tutulnı as ında
olumlu sonuç vermiş olmakla birlikte, adan ı n menfaatleri üzerinde önemli zararlara yol açmaks ızı n, bu kontrol sisteminin terk
edileceği anlamına gelmez.
Mahkeme, başvuruculann dayandıkları olayları n konuyla
ilgisini kabul etmekle birlikte, konut kontrol sisteminde bir gevşet-me yapılması nı değerlendirirken, Guernsey yasama organ ını n
uluslararası yargı ca göre daha iyi bir durumda oldu ğunu düşünmektedir. Ayrı ca Konut Müdürlüğü, belirli bir olayda izin verihp verilmemesini değerlendirirken, takdir yetkisini oran tısızlığa
düşmeden kullanabilir (bkz. yukarıda parag. 33 ve 51). Buradan
çıkan sonuca göre, kendi "konu t"larında oturmak için ba şvurucuların izin isteme yükümlülükleri, izlenen me şru amaçla orantısı z görülemez.
Buna göre, tartışma konusu yasanın hükümleri bakımı ndan
sözleşmenin 8. maddesi ihlal edilmemiş tir.
57. Ancak geriye, Konut Müdürlüğü'nün takdir yetkisini
başvurucu ların olayında kullanma tarzın in, yani başvuruculann daimi veya geçici oturma izin taleplerini reddetmesinin ve
meseleyi cezai soru ş turma için savcıl ığa göndermesinin (bkz.
yukarıda parag. 15, 16, 19, 20, 21 ve 23), toplumsal bir ihtiyaç baskısına karşı lık gelip gelmediği ve özellikle izlenen meşru
amaçla orantılı olup olmadığı sorunu kalmaktadır.
Mahkeme'ye sunulan istatistikler, söz konusu 1979 ile 1980
döneminde ada nüfusunda çok küçük bir dü şüş olmas ına rağmen, nüfusun son yı llardaki düzeyinde tutlduğunu (bk. yukarıda parag. 35), yerle şim için mevcut konut sayısı nda (bkz. yukaı da parag. 37) belirli bir s ıkı ntı bulunmad ığın ı göstermektedir.
r
Mahkeme, bu veriler ışığı nda, adada kilon ıetre kare başına ortalama 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 rucuları n içinde bulundukları özel şartlara yeterince ağı rl ık verilmediğini düş ünn ıektedir. Ba şvuruc ı.ı lar "Vvhiteknights" adl ı evi,
kendilerinin ve ailenin otu nnas ı için inşa etmiş lerdir. Ba şvurucular o tarihte, "oturma şartları "na sahiptirler; 1969 tarihli
Konut Kanunu yürürlü ğe girinceye kadar, bu şartları taşımayı
sürdürmüşlerdir; bu tarihe kadar, izin almadan konuta yerle ş inc hakkı na salı iptirler. Bu ınülk, bay Gillow ile bayan Gillozu
1960 yılı nda Guernsey'den ayr ı lmadan önce iki y ıl oturdukları
bir yerdir. Baş vurucular 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 Müdürlü ğ ü tarafından kabul gören ki şilere kiralam ış olmakla, Guernsey'deki konut
mevcudiyetine katk ıda bulunmu şlardı r. 1979'da geri döndükleri
zaman, Birleş ik Krallığı n her hangi bir yerinde veya diğer bir
ülkede, baş ka bir "konut"ları yoktur; "I'Vhiteknights" boş tur ve
bu evi hemen kiralamak isteyen de bulunmamaktad ı r.
Geçici otu rma izni taleplerinin reddedilmesine gelince: Konut Müdürlüğ ü bir süre lütuf göstermesine ra ğmen, verdiği kararlar çarp ı cı dı r. "JıVhiteknights" on sekiz y ıl kiralık olarak kullan ı ldıktan sonra tamir edilmeye ihtiyaç göstern ı iş tir. Bu nedenle,
bu dönemde burada ba şvuruculardan başka kimse oturamazd ı .
Son olarak, cezai soru ş turma yapılmas ı için olayı n Savcı l ığa
intikali konusunda Hükümet, Konut Müdürlü ğünün bit iş lemi
birçok kez ertelediğini (bkz. yukarı da parag. 18 ve 19) belirtmi ştir. Ancak mahkemeye göre bu, bay ve bayan Gillow'un içine girmiş oldukları nazik durumu esasl ı bir şekilde hafifletmemi ş tir.
58. Buna göre mahkeme, ba şvurucuları n "Whiteknigts"ta
oturmak için geçici ve daimi izin taleplerinin Konut Müdürlü ğü
ından reddi kararları ile birlikte bay Gillow'un para cezataraf
s ı na mahkumiyetinin, ba şvuruculann "konut"a saygı hakların ı kullanmaları na, izlenen ıneş ru amaçla orant ı sı z müdahaleler
oluş turdukları sonucuna varmaktadı r.
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Bu nedenle, söz konusu mevzuat ı n başvurucularla ilgili olayin özel şartları nda uygulanmas ıyla sı nı rl ı olarak, sözleş menin
8. maddesi ihlal edil ı niş tir." (Gillow / İngiltere,1986)

Görüldü ğü gibi mahkeme, olaya uygun dü şen son
derece dengeli bir karar üretmi ştir. Ada'nın varlığını sürdürmesi için özenle korumas ı gereken ilkelerle çeli şmeyen, ancak başvurucuları n özel konumlar ını da gözeten
bir değerlendirme yapmıştı r. Kararın önemli bir yanı da,
Mahkeme'nin yerel yetkililerin yerine geçerek, onlar ad ına i şlem kurmaya giriş memesidir. Mahkeme bu e ğilimini, başvurucuları n Whiteknigts'ta oturmak için istedikleri iznin, "geçici veya süresiz" uygulanışı arasında bir fark
gözetmedi ğini açıkladığı tümce ile ortaya koymaktadır.
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 katı tuturniarının, başvurucuların "konut"a saygı haklarım kullanmalarına izlenen
yasal amaçla orantısız bir el atma olu şturdu ğu yargısına
varmıştır. Böylece, uzun y ıllar öncesinden Ada'da yaşama
kararlılığını ortaya.koyan, yerli kimli ğini kazanamamakla
birlikte yabancı sayılmaması gereken başvurucuların hakları da konima altına almmış olmaktadır.

Kyrtatos

/ Yunanistan

Homeros'un Odysseia adl ı yapıtında da anı lan Cyclades (Kiklades) adalar toplulu ğundaki adalardan birisinde
sulak alanlann ve koruma altındaki batakl ığın yapılaşmaya açılması sonucunda olu şan uyuşmazlı k AIHM'nde ele
alındı. Mahkeme, kuşların, balıklann ve kaplumba ğaların
doğal yaşam çevresini oluşturan batakl ığın yalmz sözleşmeye değil, Yunan yasalar ına aykırı biçimde yok edilmesi
Osman Do ğru çevirisi, http://aihm.anadolu.edu.tr/aihm
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karşısında etkili bir çözüm üretemedi. Olay, a şa ğıda özetlenen süreçlerden geçti:
Almanya'n ı n Münih kentinde ya şamakta olan Sofia
Kyrtatou ve o ğ lu Nikos Kyrtatos, zamanlarını n önemli
bir bölümünü Ege Denizi'deki Cyclades (Kiklades) ad ıyla
anı lan Yunan adalar toplu ğ u içindeki Tinos adas ında geçirmektedirler. Sofia Kyrtatou, adan ın güney do ğusundaki oturdukları konutun sahibidir. Ana o ğul Kyrtatou'lar,
Ayia Kiriaki-Apokofto yar ımadas ını n Ayios Yiannis sahilindeki bataktığa bitiş ik olan bir arsamn da birlikte sahibi
bulunmaktadırlar,
Triandaru Belediyesi sınırları içindeki Lautaris, Ayios
Sostis ve Ayia Varvara'daki yerle şimler ile Dio Horia belediyesi sınırları içindeki Ayios Yiannis'teki yerle şim yerlerinin sınırları, 4 Aralı k 1985'de, Kiklades (Cyclades) adalar ı
baş memuru,26 tarafından 9468/1985 say ılı kararla yeniden
belirlenmiştir. Baş memur, 6 Mayıs 1988'de, Ayios Yiannis ve Ayios Sostis'teki yerleşim sınırlarım 2400/1988 sayılı kararla bir kez daha yenilemi ş tir. Syros kent planlama
yetkilisi de, baş memurun 9468/1985 say ılı kararını temel
alarak, 18 Mart 1993'de 620 say ılı yapılaşma iznini yay ınlamıştı r. Planlama yetkilisi, 1992 yılı nda, aym hukuksal
temele dayanan 298 numaral ı bir başka yapılaş ma iznini
uygulamaya koymu ştur.
Yunanistan'da Pelepones yanmadas ı ile Girit adas ı arasında kalan ve
irili ufakl ı, bir çoğunda yerleş me olmayan 220 adadan olu şan Cyclades (Kiklades) adalar grubunun özel bir yönetim biçimi bulunmaktad ı r.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), Thirassia, ve Tinos adlarını taşı yan adalar topluluğu, nzün metinde yer
atan eski Roma'da 'vali' anlam ı na gelen, günümüz Ingilizcesine 'ba ş
memur/baş görevli' olarak çevrilebilen. "prefect" sözcü ğü ile anı lmaktadır.
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Başvurucular ve 'Yunan Kültürel Miras ı ve Çevreyi Kunima Derneği', baş memurun 9468/1985 ve 2400/1988 günPLANLAR lü kararları ile 620/1993 say ılı yapılaşma izinlerinin yargı
tarafmdan yeniden gözden geçirilmesi için Yüksek İdare
Mahkemesi'ne başvurmuşlard ır. Aynı gün Nikos Kyrtatos
da, baş memurun iki karar ı ile 298/1992 sayılı yap ılaşma
izninin yeniden gözden geçirilmesi için ba şvuruda bulunmuştur. Yakınmac ıların Yüksek İdare Mahkemesi önündeki temel dayanaklar ı; yapılaşmaya açılan bölgenin bir
batakl ık olması ve Yunan Anayasas ı'nın çevrenin korumasına iliş kin 24. maddesinin böyle bir alanda yerleşime izin
vermemesidir. Bu nedenle baş memurun kararlarının ve
verilen inşaat izinlerinin yasal olmad ığı ileri sürülmüştür.
K[NJSFL

VE KIRSAL

Güney-doğu Tinos'ta değişik yerleşimlerin sınırlarının
yeniden çizilmesiyle ilgili olarak başlatılan yargılama sürecinde Yüksek İdare Mahkemesi, 10 Temmuz 1995 günlü
kararında öncelikle, ba şvurucuların söz konusu bölgedeki
bir taşınmazın mal sahipleri olmalar ı nedeniyle, böyle bir
dava açmaya ehliyetleri bulunduğunu saptamıştır. Ancak
başvuru yasada belirlenen süre içinde yap ılmadığından,
baş memurun 9468/1985 günlü karar ının do ğrudan inceleyemeyeceğini kararlaştirmıştır. Bununla birlikte Mahkeme, baş memurun kararına dayandırılan iki yapılaşma iznini yeniden gözden geçirmiştir. Bu inceleme ba ğlamında
mahkeme, baş memurun kararının anayasal açıdan değerlendirilmesinin görevi içinde bulundu ğunu vurgulamış tır.
Yapılaşma izinlerinden yola ç ıkan Mahkeme, dava konusu
işlemin, Anayasa'nın çevreyi korumaya ilişkin 24. maddesini ihlal ettiği bulgulanmıştır. Çünkü Ayios Yianrıis'te stnırları yeniden belirlenen yerle şim yerleri nedeniyle, bar ındırdığı kuşlar, balıklar ve deniz kaplumbağaları gibi çeşitli
türlerin korunması için önemli bir do ğal ortam olu şturan
batakl ık, ciddi bir tehlike altında bırakılmıştır. Bu gerekçenin ardından Mahkeme, inşaat izinlerinin de yasaya ayk ırı
bulunmaları nedeniyle iptal edilmesine karar vermi ştir.
Mahkeme ayrıca, baş memurun 2400/1988, 3955/1995 ve
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3956/1995 say ılı kararlarmı da, yasanı n belirlediği yönteme uygun biçimde Resmi Gazete'de yaymianmad ığı için
iptal etmiştir.
Baş memur, 1996 yılında, yıkım d ışında tutulan tartışmalı yapılara ilişkin DP2315/1996 ve DP23/1996 say ılı iki
karar daha yaymlaniıştı r. Yetkililer, 298/1992 ve 620/1993
izinleri temel alarak yap ılan iki binay ı yargı kararları doğru]tusunda yıkmamışlar ve yasaya ayk ırı olarak sınırları
yeniden çizilen yerle şim yerlerini içeren bölgede yapılaş ma izinleri vermeyi sürdürmü şlerdir.
Yüksek İ dare Mahkemesi Özel Kurulu, 21 Nisan
1997'de yetkililerin, yukarıda anılan yargı kararlarına uymadıklarını saptam ıştır.
Başvurucular, AİHM önündeki yakmmalarında, iki
nedenle sözle ş menin 6/1. maddesinin çi ğnendiğini ileri sürmüşlerdir. Birinci neden, yetkililerin, Yüksek İdare
Mahkemesi'nin, 3955/1995 ve 3956/1995 say ılı kararlarını
uygulamakta ba şarısız olmalarıdır. İkinci neden, Sofia Kyrtatou tarafından açı lan davan ın uzaması ve yasaya aykırı
yapılaşma iznine dayandınlan evlerin y ıkımıyla ilgili yargılama sürecinin, uygun süreyi a şmasıdır. AİHM, yakınma konusu olayda her iki yönden de 6/1. maddenin ihlal
edildiğine karar vermiştir. Başvurucular ayrı ca sözleşmenin 8. maddesinin çi ğnendiğini de ileri sürmüşlerdi. Aşağı da mahkemenin 8. madde ile ilgili karar ım, gerekçeleri
ile birlikte sunmaktayız:

"Mahkemenin değerlendirmesi
51. Mahkeme, başvurucuları n yakı nmasın ı n, Sözleşmenin
8. maddesine göre iki farkl ı aşamalı olarak kabul edilebileceğine
dikkat eder. Baş vurucular ilk olarak, kentsel geli ş imin taşı nmazlann ın bitişiğindeki bataklığı yok ettiğ inden ve evlerinin bulunduğu bölgenin doğ al güzelliğ inin tümüyle yitirilmesine yol açt ı -
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ğmdan yak ı nm ışlardı r. İkinci olarak, bölgede iş yaptın ş irketlerin
VE KIRSAL çal ışı naları ndan dolayı ortaya çıkan gece ışıklandı rmas ıııı n ve
PLANLAR gürültünün, çevre kirliliğine neden old ı.ığ undan yakı n m ışlarKENrSEL

dı r.
52. Başvurucular ı n yakınrnas ı n ı n birinci aşamas ı nda; Malıkeıne, kendi içtihtı tları na göre, ciddi çevresel kirliliğin, kiş ilerin
refah ı üzerinde etkili olacağın ı z'e evlerinden yararlanmaları nı
engelleyeceğini; böylesi bir etkilemenin kiş ilerin özel ya şam ı na
ve aile yaşam ına ters düşeceğini saptanı anrn yan ı s ıra, sağlı klan 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 bulunduğ u koş ullarda, aile çevresinin ya da kiş inin özel yaşam ı n ı n üzerinde zararl ı etkilerin
varlığı, çok önemli bir sorundur. Çevre kirliliğ i, 8. maddenin 1.
paragrafinca korunan haklardan birini olumsuz etkilemektedir.
Ancak ne 8. madde, ne de Sözleşme'nin diğer maddeleri, çevren in böylesine genel bir korunnıası n ı sağlanıak amacı özellikle
gözetilerek düzenlenmiş değildir. Diğer uluslararası belgeler ve
iç hukuk, bu yaklaşı mla çok daha fazla ilgilidir.
53. Görülen davada, bölgedeki kentsel gelişimin çevreyi çok ciddi zarara uğrattığı kabul edilse bile; başvurucular,
Sözleş me'nin 8. nı addesinin 1. paragrafina göre Iıakları n ı n doğrudan etkilendiği; batakl ıkta yaşayan kuş ları n ve korunan diğer türlerin zarara uğradığı savlarına ilişkin inandı rı cı hiçbir
dayanak gösterınemiş ve ileri sürmemi ş lerdir. Eğer başka türlü olsayd ı, önıeğin, yakı n ı lan çevresel bozulma, yak ı nmacı ları n
evinin çevresindeki ormanl ık bir bölgenin yok edilmesi olgusu na
dayansaydı, başvurucuların kişisel yararları nı n doğrudan daha
fazla etkilenebileceği bir durum ortaya çı kabilirdi, Malıkenıe, bataklı ktaki hayvanları n yaşam koş ulları 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 vernı iştir.
54. Yakı n man ı n ikinci aşamas ı na gelince; Mahkeme'nin görüşı:i ş udur: Bölgedeki kentsel geliş imin bir sonucu olarak, başvurucu ları n çevresinde olu şan ralıats ızlıklar, başvurunun da-
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yandı nldığı 8. maddenin amaçları doğrultusunda yeterli ağı rlık KENTSEL
VE KIRSAL
düzeyine ula şmaın ış tı r.
55. Yukanda aç ıklanan nedenler göz önüne al ı ndığı nda
Mahkeme, başvurucuları n özel ve aile ya şam ı na bir sayg ıs ızlık
olmadığı na karar vermiş tir. Bu nedenle, 8. madde ihlal edilmemiş tir."

AİJ-IM kararının sonuç bölümü de, aşağıdaki açı klamaları içermektedir:
"1. Oybirliğiyle, Mahkeme kararlar ı na uyulnıamas ı nedeniyle Sözleş me'nin 6/1 maddesinin ihlal edildi ğine;
2. Oybirliğiyle, iki yargılama sürecinin uzunluğu bağlamnida, Sözleş me'nin 6. maddesinin ihlal edildiğine;
3. Altıya 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;
yargı lama giderleri için de toplam 5.000 ELIR ödemesine; Oybirliğiyle, başvurucular ı n maddi tazminat isteklerinin reddine
karar vermiş tir.""

(Kyrtatos / Yunanistan, 2003)
Görüldü ğü gibi mahkeme, sözleşmenin 8. maddesini
yorumlarken, özellikle üç konuda geleneksel değerlendirme ölçütlerinden uzakla şmaktadır. Birincisi, Yunanistan
Anayasası'nın 24. maddesinin, çevrenin korunmas ı amacıyla konut yapılmasma olanak tanımadığı bir alanda, ulu:7 Nitgün Tortop çevirisi.
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sa! hukuka aykın olarak gerçekle ştirilen planlama ve yap ılaşma giriş imlerini görmezden gelmesidir. Mahkeme'nin
PLANLAR gene! yakla şımı, 8. maddenin sa ğlıklı bir çevrede yaşama
hakkı ile bağlantısını , ulusal hukuka göre değerlendirmesidir. E ğ er ulusal hukuk çevrenin korunmas ını doğrudan
amaçlayan kurallar içeriyorsa, Mahkeme, birçok karar ında bu olguya dayanarak, en azından uyu şmazlığın geçtiği 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 yargını n karan ile saptanmış
bulunmaktad ır. Baş ta Anayasa olmak üzere Yunan yasaları çevreyi doğrudan korumayı amaçlarken, Mahkeme,
anlaşılması güç gerekçeler üreterek uyu şmazlığı 8. maddenin dışına çıkarmıştır. Hiç kuşku yok ki bu tutum, aç ık bir
çelişki yaratmıştır.
KENTSEL
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Mahkeme'nin kendi geliştirdiği ilkelerle bağdaşmayan
bir baş ka yaklaşımı da, uyuşmazlığın özünü değerlendirme konusunda ulusal organlara tanıdığı geniş takdir yetkisini, bu olayda görmezden gelmesidir. Mahkeme birçok
kararında "Toplumları ve onların gereksinimleri konusunda
doğrudan bilgi sahibi olmaları nedeniyle ulusal yetkililer, neyin
'kamu yararına' oldu ğunu uluslararası yargı çlardan daha iyi belirleme olanağı na sahiptirler." demektedir. Bir önceki (Gillow

nda da bu tümcenin yinelendi ğini
/ İngiltere, 1986) karar ı
görmüştük. Yunanistan Yüksek İdare Mahkemesi, yap ılaşma izinlerine dayan ılarak Ayios Yianrıis'te yerleşim yerleri
n yeniden belirlenmesi sonucunda bar ındırdığı
sınırlarını
kuşlar, balıklar ve deniz kaplumba ğaları gibi çeşitli türlerin korunması açısından önemli bir doğal ortam oluşturan
nı saptamışnda bırakıldığı
bataldığın, ciddi bir tehlike altı
tır. Ancak Aİ}-İM, uyuşmazlığı Sözleşme'nin 8. maddesi ile
ilişkilendirmek için ulusal yargmı n saptamalarını yeterli
görmemiştir. Mahkeme, Yunanistan Yüksek İdare Mahkemesi kararı ile kesinle şen olguları, başvurucuların "zarara

uğradıklanna ilişkin inandı ncı hiçbir dayanak göstermedikleri
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biçiminde ele alarak geçersiz sayrm ştı r. Bununla KFNISEL
da yetinmeyen Mahkeme, "Eğer başka türlü olsayd ı, örneğin, VE KIRSAt

savları "

yakı n ı lan çevresel bozuln ıa, yakı nmacı ları n evinin çevresindeki PLANtAR
onnanlı k bir bölgenin yok edilmesi olgusuna dayansayd ı, başvumen ları n kiş isel yararları n ın doğ rudan daha fazla etkilenebileceği bir durum ortaya ç ıkabilirdi." tümcesi ile olaya yabanc ı

düşen sanal bir tart ışma yaratm ıştı r. Hiç gerekli olmayan
koşullarda bir "orman" örneğinden söz edilmesi, anlams ız
bir karşılaştı rma nedeni olmu ştur. Kendi kurdu ğu soyut
varsayımdan yola çı kan Mahkeme, "batakl ı ktaki hayvanları n

yaşan ı koşullarına yapılan müdahalenin, ba şvurucuları n aile yaşam ı na ya da özel ya şam ı na bir saldı rı oluşturduğurnın kabul edilemeyeceği" görüşü ile uyuşmazli ğı n, sözleşmenin 8. mad-

desi içinde de ğerlendirilemeyeceğini kararlaştırmıştır.

Mahkeme'nin böylesine kat ı bir yorum içine girmesiu haknin temelinde, Sözle ş me'nin 8. maddesinin korudu ğ
ların, kişilerle çok sıkı ve özel bağlar gerektirmesinden ileri geldi ği düşünülebilir. Başvurucular, batakl ıktaki doğal
yaşam koşullarını n kendi yaşamları na yönelik bir "saldı rı "
oluşturduğunu kan ıtlayabilselerdi, mahkeme nas ıl bir sonuca varacaktı ? Bu konuda da fazla iyimserli ğin yeri bulunmuyor. A İHM aynı kararın gerekçesinde çok kat ı bir biçimde "ne 8. maddenin, ne de Sözle şme'nin diğer maddelerinin,
çevrenin böylesine genel bir korunmas ı n ı sağlamak amacın ı gözetınediğini" vurgulainıştı r. Bu durumda, çok ince bir çizgi

üzerinde yol bulmaya çal ış an Mahkeme'nin, çevresel içerikli başvuruların yo ğunlaşması karşısında, kalıcı ilkelere
dayanmaksızın olayların içeri ğine göre çeliş kili tutumunu
sürdürece ğ i anlaşılmaktadır.
u ve yarMahkemenin yarg ılama sürecinin uzunluğ
gı kararlarına uyulmaması nedenleriyle sözle şmenin 6/1.
maddesinin ihlal edildiği görü şüne varmasının, 8. maddeyle ilgili de ğerlendirmelerinde daha rahat bir tutum izığı da düşünülebilir.
lemesine yol açt

67

Güney D İ N

Anonymos To ııristiki Etairia Xenodocheia
Kritis/Yunanistan

KENTSEL
VE KIRSAL
PLANLAR

Doğal sitlerirı korunması konusundaki mahkemenin
değerlendirmelerinin yerald ığı başka bir örnek, yine Yunan
adası olan Girit'teki uvgulamalardan kaynaklanmaktad ır.
Yönetim merkezi Girit adas ının Agios Nikolaos kentinde
bulunan ve 1972 yılı nda kurulan Anonymos To ııristiki
Etairia Xenodocheia Kritis ad ını taşıyan başvurucu şirket
turizm alanında çalışmaktadır. Şirket, otel kompleksi inşa
etmek amacı yla 1972, 1973 ve 1974 y ıllarında Girit adasının
Elrnmta bölgesindeki Spinaloga yar ımadasında bulunan
geniş bir alam satın almıştır. Kültür Bakanl ığı, 1984 y ılında
aldığı bir kararla başvurucunun taşınmazları mn bulunduğu yarımadayı, "A. Bölgesi - mutlak koruma alan ı" olarak
saptamıştır. Böylece yarı mada üzerinde herhangi biçimde
yapılaşma olanağı kesin olarak yasaklanm ıştır. Ancak başvurucu şirketinin ta şınmazı otel yapmak amac ıyla satın
aldığı sırada böyle bir yasaklama ve yapılaş ma engeli bulunmuyordu.

Başlangıçtaki planlama ko şullarına dönülmesini
amaçlayan ve olumsuz sonuçlanan çeşitli girişimlerinin ardından yakınmacı şirket Kültür Bakanl ığı'na başvurarak,
yapılaşma yasağı kapsamındaki taşınmazları mn kamulaştırılmasmı istemiştir. Yönetsel organlara yaptığı girişimlerden bir sonuç alamayan başvurucunun kamula ştırmanın uygulanması amacıyla açtığı dava, yargılama konusu
n dışında kaldığı gerekçesiyle
taşınmazm kentsel alanlar ı
2005 yılında Yüksek İdare Mahkemesi'nce reddedilmi ştir.
Başvurucu şirket bu karara karşı , sözleşmenin 6/1. maddesine aykırı olarak davasını n uygun sürede sonuçlandırılmaması ve Ek 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesine
aykırı biçimde malvarlığını n barışçı kullanılmasma engel
olunması nedenleriyle A İHM'ne başvurmuştur.
Mahkeme öncelikle, başvurucunun malvarlığını barışçı kullanma hakkına doğal kalıtın koruması amacıyla
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getirilen müdahalenin me şru bir amacı bulundu ğunu sap- KENTSEL
tanmıştır. Ancak bu koş ul, malvarl ığını kullanma olana ğı- VE KIRSAL
na a şı rı kısı tlamalar getirilen ba şvurucuya kar şı devletin, PLANLAR
oluşan zararlar ı giderme yükümlülü ğ ünü ortadan kald ırmamaktad ır. Mahkeme, yarg ılama konusu Yüksek İdare
Mahkemesi'nin verdi ği kararda, ta şınmazın kendine özgü
koşullarını gözetmeksizin, yalnı zca kentsel alanın dışında
kald ığı gerekçesine dayanmas ını aşırı kah bir yakla şım
olarak değerlendirmiştir.
Bu nedenlerden dolay ı mahkeme, yerel yöneticilerin,
kamu yararı ile başvurucu şirketin yatarlar ı arasında kurulması gereken adil dengeyi gerçekle ştirmekte yetersiz
kaldığı görüşüyle 1 Numaral ı Protokol'ün 1. maddesinin
ihlal edildi ğini kararlaştırmıştı r. Mahkeme ayrıca, altı yıl,
• " uygun sürede yarg ı lanma"
dört ayı geğen dava süresinm
güvencesini aştığmı ve Sözleş me'nin 6/1. maddesinin çi ğnendi ğini saptamıştı r. Oybirli ğiyle alı nan bu kararların
ardından başvurucunım 41. madde konusundaki adil giderim istemleri dosya henüz karar için haz ır olmadığından
ertelenmiş tir. (Anonymos Touristiki Etairia Xenodocheia
Kritis / Yunanistan, 2008)28
Yukarıda özetlenen karar, ola ğ an• içerikli malvarl ığı
haklarını korumaya yönelen bir dava görünümündedir.
n önemli yan ı ise, AİHM'nirı
Konumuz açısından olayı
ulusal organlarca doğal varlıkları n korunması amacıyla
al ınan kararı , yasal temeli bulunan ve kamu yarar ını izleyen bir iş lem olarak değerlendirmesidir. Ulusal hukukun
korunması
nı öngördüğü taşmmaz do ğal varlıklar, Mahkeme aç ısından da korunmas ı gereken de ğerlerdir. AİHM
yetkili ulusal organları n aldığı kararı tartışmamaktadır.
Ancak, başvurucunun ta şınmazı edindi ği sırada bulunmayan mutlak yapılaş ma yasağmı n daha sonra getirilmesi nedeniyle malvarlığı haklarının aşırı kısıtlanması , Sözleşme
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hukukuna aykırı bulunmuştur. Olayın bir yönü de, kamu
VE KIRSAL yararı amacıyla getirilen do ğal kısıtlamanııı yükünün tek
PL4NLAR kişi üzerinde bırakı lmayarak, devlet eliyle topluma paylaştırılmasıdır. Kararm bu yakla şımı, doğal sitlerin korunması açısından önem ta şımaktad ır.
KENISEL

b. Doğal Güzellik Alan ında Yap ılaşma Tartışması
Frascı no/ İtalya

Taşınmazın baş vurucu Angelo Frascino'dan önceki
sahibi Bayan M., 13 Ocak 1969'da, arsas ında inşaat yapabilmek için, Napoli Belediyesi'nden yap ı ruhsat' vermesini
istemiştir. Belediyenin yanı t vermemesi üzerine başvurucu 5 Mayıs 1969'da bu işleme karşı dava açmıştır. Yüksek
İdare Mahkemesi 23 Ekim 1970 günlü kararında, yapı ruhsatı isteminin reddine ilişkin işlemin bir nedene dayanması gerektiğini belirterek, idarenin yan ıt vermeme işlemini
iptal etmiştir. Bayan M. bu karar ın uygulanmas ı için 4 Mayıs 1971'de Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurmuştur.
Yüksek İdare Mahkemesi 19 Ekim 1971'de, ba şvurucunun
yapı ruhsatı başvurusu için belediyenin bir karar vermesi
gerektiğini kararlaştırmıştır. Belediye 21 Ekim 1971 günlü
kararıyla, Bayan M.'nin yapı ruhsatı istemini, söz konusu
taşınmazın "ikinci derece doğal güzellik alan ı " olduğu gerekçesiyle reddetmiştir. Başvurucunun 21 Aral ık 1971'de
açtığı dava üzerine 10 Mart 1980'de İdare Mahkemesi'nin
verdiği kararda, söz konusu ta şınmazın "birinci derece güzellik alan ı " olduğu ve mutlak yap ılaşma yasağı kapsamında 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
sağlanması zorunlu bulunan görü şün alınmadığı gerekçesiyle reddetmi ş tir. Bayan M. 11 Haziran 1982'de bu kararın iptali için de dava açm ıştır. İdare Mahkemesi 18 Ekim
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1984'te idarenin ret kararını iptal etmiştir. Bayan M. 3 KENTSE[
Temmuz 1985'te uygulama kararı almak için mahkemeye VE KIRSAt
başvurmuştur. İdare Mahkemesi 18 Mart 1986'da, "maddi PiANIAR
ve hukuki koşı.ı.ilar değişme/niş ise" Belediye'nin Bayan M.'ye
yapı ruhsatı vermesini kararlaştırmış tır. Bayan M.. "niaddi ve hukuki koş ullar değişrnemiş ise" koşuluna karşı Yüksek
İdare Mahkemesi'ne başvurmuştur Yüksek İdare Mahkemesi, 7 May ıs 1991'de, dikkate al ınacak maddi ve hukuki
koşulların 23 Ekim 1970 günlü karar tarihindeki gibi olduğunu belirterek, belediyenin 30 gün içinde yap ı ruhsatı
vermesi gerektiğine karara bağlamıştır.
Başvurucu Angelo Frasc ıno, gelinen bu aşamada, 20
Aral ık 1991'de taşınmazı Bayan D'den satm almıştır. Başvurucu Yüksek İdare Mahkemesi'nin kararını Temmuz
1996'da ö ğrendiğini, önceki malik ve avukatlar ı tarafından
bilgilendirilmedi ğini iddia etmektedir. Ba şvurucunun 9
May ıs 2003 günü A İHM'ye sundu ğu bilgiye göre, henüz
yapı ruhsatı verilmemiştir.

Karar Özeti
Olay, öncelikle A İHM'ye yapılacak başvurunun süresi yönünden tartışılmıştır. Hükümet, Yüksek İdare
Mahkemesi'nin son karar ını 7 Mayıs 1991 günü vermesine
karşı
n, başvurucunun 5 Kasım 1996'da mahkemeye başvurduğunu belirterek, altı aylık süre kuralına uyulmadığı
itiraz ında bulunmuştur. Mahkemeye göre süreklilik ta şıyan bir ihlalin varl ığı durumunda, altı aylık süre bu ihla1m sona ermesinden sonra ba şlar. Başvurucunun yakınması Yüksek İdare Mahkemesi'nin 14 Aralık 1990 günlü
kararının halen de uygulanmamasıyla ilgilidir. Başvurucu
Yüksek İdare Mahkemesi karar ından Temmuz 1996'dan
daha önce bilgi edinmiş olsaydı bile, olayda alt ı aylık süre
aşılmamıştır. Bu gerekçeyle sözle şmenin 35/1. maddesine
dayand ırılan süre itirazı reddedilmiştir.
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Yapı ruhsatı vermeyen idarenin i şleminin iptaline ve
VE XIRS4 ruhsat verilmesine ili şkin İdare Mahkemesi karar ına karPLANLAR şın ruhsat verilmemi ştir. Ba ş vurucunun mülkiyet hakk ına
müdahale oluşturan bu i şlemden İtalyan makamları sorunıludur. Müdahale mülkiyet hakk ından yararland ırmama biçimde gerçekle şmiş olup, 1 Numaral ı Protokol'ün 1.
maddesinin uygulama alanı içindedir. Mahkemeye göre
"hukuksall ık", devletin ve kamu organlarını n kendilerine
karşı verilen yargı kararlarına uymalarını gerektirir. İç hukukta mahkeme karar ını n yerine getirilmemesinin hiç bir
hukuksal dayana ğı yoktur. Bu durumda Mahkeme, söz
konusu müdahalenin kamu yarar ı ile bireyin hakları arası nda adil bir denge kurulup kurulmad ığını n araştırılmasma gerek görmemiştir. Aç ıklanan gerekçeyle 1 Numaral ı
Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildi ğine karar verilmişUr. Mahkeme, Sözle şme'nin 41. maddesi ba ğlamında başvurucuya maddi ve manevi tazminat olarak 75.000 euro,
ücretler ve giderler için de 2.000 Euro ödenmesini kararla ştırmıştır.29 (Frascmo / İtalya,2003)
KENISR

Görüldü ğ ü gibi Italya'nın idari yarg ılama yöntemleri oldukça karmaşı k süreçlerden geçmektedir. Ki şiler yol
alabilmek için ayn ı konuda artarda davalar açmak zorunda kalmaktadırlar. Arsa sahibi Bayan D, bütün davalardan
olumlu sonuçlar almas ına karşı n, ruhsat beklentisi hiçbir
zaman yerine getirilmemiştir. "Doğal güzellik alan ı " kapsamındaki taşınmazlarda mutlak yap ılaş ma yasağı bulunup
bulunmadığı konusundaki görüş ler de birbiri ile örtü şmemektedir.
AİHM kararından başlıca iki sonuç ç ıkarılabilir. Bir
taşınmazda yapılaş ma yasağı oldu ğu ileri sürülmüşse, bu
tartışmayı sonlandı racak olan kamu birimi, yarg ı organıd ır.
Mahkemeler, yanlara her türlü kamtlar ını sunma olanağını tanıyarak, aç ık tartışma ortamında kararlarını vermiş ve
29
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bu kararlar ulusal yöntenıler çerçevesinde kesinleşmişse,
devletin bu sonuçları uygulamaktan ba şka seçeneği bulunmamaktadır. Böyle durumlarda belediyeler, yarg ının
kısıtlamaları kaldırdığı bir taşı nmazın yapılaşma yasağı
kapsamında kaldığı konusunda direnemezler. Böyle bir
direnç, çevrenin, do ğal ve kültürel varlıkların korunduğu
anlamında da yorumlanamaz. Karardan ç ıkarılabilecek
ikinci sonuç ise, çevreyi korumak amac ıyla da olsa, kişisel malvarlığına el atıldığı durumlarda, bunun kar şılığının
hak sahibine ödenmesi gerekti ğidir. Bu olguları gözeten
Mahkeme, başvurucuya az ımsanmayacak bir tazminat
ödenmesini kararla ştırmıştir.
c. İmar Planları ve Komşu Hakları
Ortenberg/Avusturya
Başvurucu Margarete Ortenberg, Avusturya'nı n Leoding Belediyesi s ınırları içindeki bir evin sahibidir. Leoding
Belediyesi 12 Eylül 1980'de, ba şvurucunun taşınmazına
komşu beş parseli kapsayan bir bölgeyi, ta şınmaz kullanım planı (F1chenwidmungsplan) ile yap ılaşma alanı olarak belirlemiş tir. 30 Ocak 1981'de Belediye Meclisi, bu arsalar üzerinde teras evlerinin yap ılmas ına olanak sağlayan
bir gelişme planını onaylamıştır. Daha sonra Belediye Ba şkanı , söz konusu parsellerin sahiplerine yap ı ruhsatlarını
vermiştir. Başvurucu, yap ılacak olan inş aatlarm kendisine
önemli rahatsızlı klar verece ği düş üncesiyle, özellikle arazi kullanım kararı ve geliş tirme planlarının hukuka aykırı
olduğunu ileri sürerek itirazda bulunmu ştur. Belediye bu
itirazı reddetmiştir. Baş vurucu daha sonra merkezi yönetime idari şikayette bulunmu ş tur. Merkezi yönetim 1982 y ılı
içinde çeşitli tarihlerde verdi ği kararlarda, İmar Yasas ı'nın
ilgili maddelerine göre bir komşu olarak ba şvurucunun kişisel haklarınm ihlal edilmedi ğini belirtmi ştir. Merkezi yö-
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netim, uzman raporlanna göre in şaat sırasında meydana
VE KIRSAL gelebilecek gürültü, toz ve kokunun izin verilen dereceyi
PLANLAR aşmayacağını ve dolayısıyla yapılacak inşaatların gelişme
na uygun olduğunu kabul etmi ştir. Başvurucu, anayaplanı
sal haklarının ihlal edildi ği ve hukuka aykırı düzenlemelerin uygulandığı gerekçesiyle iki parsel hakk ında Anayasa
Mahkemesi'ne Anayasa şikayetinde bulunmu ştur. Başvurucu ayrıca üç parsel hakk ında İdare Mahkemesi'nde dava
açmıştır. Başvurucu bir kom şu olarak kiş isel haklarmın
ihlal edildi ğini, çünkü verilecek rahats ızlığın uzmanlar
tarafından gerekti ği gibi değerlendirilmediğ ini ve bazı inşaat kurallarına uyulmadığinı belirtmiştir. Anayasa Mahkemesi taşınmaz kullan ım planının ve gelişme planlarmm
İmar Yasasına uygunlu ğundan ku şkulandığı için, 2 Ekim
1985'de uygulaman ın durdurulması na ve planların hukuka uygunluğunun incelenmesine karar vermi ştir. Anayasa
Mahkemesi kararı nda, söz konusu yasaya göre yeniden
yeşil alan smıflandırması yapılabilmesi için, baskın bir
kamu yararı bulunması gerektiğini ve olayda böyle bir durmnun bulunmadığını belirtmiştir. İdare Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ne baş vurarak, söz konusu planlarla ilgili
kararın kaldırılması gerektiğini, çünkü bu düzenlemeleunu bildirrin diğ er üç parsele de uygulamaya konulduğ
miş tir. Anayasa Mahkemesi davaları birleştirmiş ve İdare
Mahkemesi'nin ba şvurusunu değerlendirerek, arazi kullaı ile gelişme planlarının hukuka uygun oldu ğunım plan
na karar vermi ştir. Anayasa Mahkemesi, komşu araziden
üç kat daha büyük olan söz konusu parsellerin Belediye
nda yapılaşma alanı olarak belirlenditarafından 1971 yılı
söz konusu alan ı yalmzca biraz
yönetsel
organların
ğini,
genişlettiklerini, bu durumun İmar Yasası'na aykırı olmadığmı belirtmi ştir. Anayasa Mahkemesi aynı zamanda
başvurucunun yakınmalarını reddederken, anayasal haklarının ihlal edilmediğini belirterek dava dosyas ını İdare
Mahkemesi'ne göndermiş tir. Anayasa Mahkemesi'nden
destek gören İdare Mahkemesi başvurucunun iki parsele
KENtSEL
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yönelik itirazlarını reddetmi ştir. İdare Mahkemesi ba şvurucunun di ğer iki parsel konusundaki itirazlar ını da, 28
Ekim 1986 günlü kararla reddetmi ştir. İdare Mahkemesi
kararmda, idari yarg ı önündeki yarg ılamada, yöntem kurallarına göre iddiayı genişletme olanağı bulunmadığını
ve söz konusu yapılaş ma nedeniyle ba şvurucunun hangi
açılardan önemli bir rahats ızlık duyaca ğına iliş kin somut
bir gerekçe göstermedi ğ ini belirtmiştir.
Margarete Ortenberg, 10 Eylül 1986 günlü dilekçesi
ile Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na ba şvurmuştur.
Uyuşmazlığın konusu, ba ş vurucunun konutunun yak ınında gerçekleştirilen imar plan ı değişikliğinin, kom şuluk
hukukuna aykırı biçimde yarataca ğı rahatsızlıklarla ilgilidir. Buna kar şılık AİHK'ye yaptığı baş vuruda, yetkili bir
mahkeme önünde yargı lanma hakkmm, yargı yerine erişme olana ğını n, mülkiyet hakkını n ihlal edildiğ ini ileri sürmüştür.
AİHM önündeki yarg ılanma sürecinde ba şvurucunun tüm istemleri yerinde bulunmayarak reddedilmi ştir.
Ancak bu kararda özellikle üzerinde durulmas ı gereken
konu, mahkemenin, Avusturya Anayasa Mahkemesi kararını değ erlendirme biçimidir. Ba şvurucu Anayasa Mahkemesi önündeki yargılamay ı olağan bir dava biçiminde
algılamıştır. Oysa Türkiye'de bulunmay an, Avrupa'nın
bir çok ülkesinde uygulanan "anayasa ş ikayeti" yöntemi,
özel ve s ınırlı bir hak arama yoludur. Anayasa Mahkemesi
uyuşmazlık konuları na ilkesel açı dan yaklaşmakta ve kişinin temel haklarının çi ğnenip çi ğnenmedi ğini araştırmaktadır. AİHM kararı nda bu konular a şağı daki gerekçelerle
değerlendirilmektedir:
"Sözleşmenin 6(1). maddesi n ı n bir olayda uygulanabilmesi
için, iş lemin konusunun 'maddi' nitelikte olmas ı, maddi hakları n
çiğnendiği savları na kaynakl ık etmesi veya i şlemin sonu çlanmn
kiş isel hak ve yükümlülükler bak ı m ı ndan belirleyici olmas ı ge-
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rekir. Mevcut olayda baş vurucu kamu hukukuna dayanm ış olmasina karşın, yine de nesnel ) ıaklannın çiğııenfnesini önlemek
PLANLAR istemiştir. Çünkü başvurucu taşınmaz ına kanı şu arsa üzerinde
yapı lacak işin kendi tnülkiyet hakk ı n ı kullanmasını zora sokacağın ı ve piyasa değerini düşüreceğini dü şünmüştür. Görülen davalar ile bu davalarıı n mü/ki yet üzerindeki sonu çları aras ındaki
yakın ilişki dikkate alındığı nda söz konusu hak 'ki şisel' bir hak
olduğundan, olayda 6. »ı adde uygulanabilir niteliktedir.
KENJSLL

VF KIRSAL

Başvurucu tam yetkili bir mahkeme önünde yarg ılanmadığı n ı, çünkıi Anayasa Mahkemesi'nin maddi olaylar ı veya 1wkuksal gelişmeleri incelemeyip, yaln ızca arazi kullan ım plan ı
ile gelişme planları nı incelemekle yetindiğini, öte yandan İdare
Mahkemesi'nin hukuksal sorunların incelenmesinde geniş yetkisi bulunmasına karşı n, yönetsel birini/erin saptamalarıyla bağlı
olduğunu, doğrudan tan ık dinleıne 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 ını
koyamadığı nı ileri sürmüş tür. İdare Mahkemesi sonuçlandırdı ğı dava dosyas ını her zaman, ilgili idari organa geri göndermek
durumundadı r. Başvurucu İdare Mahkemesi'nin hukuka uygunluğu denetlediğini, ancak bunun tan ı yetkili olmak anlam ına
gelmediğini ileri sünnüştür.
AİHM göre, sözleş menin 6/1. maddesinin öngördüğü koşulyönetsel organları n verdikleri kararlar, tanı yettaşımayan
ları
kili yargı yerlerinin denetimine bağlıdır. İncelenen olayda Anayasa Mahkemesi, yaln ızca arazi kullan ım plan ı ile gelişme planlarının hukuka uygunluğ unu denetlemekle yetkili olup, bütün
maddi yönleri inceleme yetkisi bulun ınadığı için 6. maddenin
birinci bendindeki koşulları taşı mamaktadır. Buna karşı lık İdare
Mahkemeleri tarafindan yap ılan incelemede ba şvurucunun ileri
sürdüğü tüm savlar değerlendirilm iştir. İdare Mahkemeleri'nin
yapı lanma/arı sözleşmenin 6/1. nıaddesine uygundur. Bu gerekçeyle sözleşmenin 6/1. maddesinin ihlal edilmediğine karar verilmiş tir. Başvurucunun ayn ı madde bağlamında İdare Mahkemesi
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önündeki yargı laman ı n adil olmad ığı konusundaki savları da KFNJSR
VE KIRSAL
reddedilmiş tir. "30
PLANLAR

(Ortenberg / Avusturya,1994)

Anayasa şikayeti, Türkiye'de, özellikle yüksek mahkemelerin yarg ıçları tarafından sıcak bakılmayan bir konudur. Anayasa Mahkemesi'nin yaln ı z yerel mahkemeleri
değil, Yargıtay ve Dan ıştay gibi yüksek yarg ı birimlerini
de denetimi altı na alacağı gibi yanlış değerlendirmeler yapılmaktadır. Yukarıdaki olayda, davay ı gören mahkeme
ile Anayasa Mahkemesi'nin i şlevleri arasındaki yakla şım
farklılıkları somut biçimde ortaya konulmaktad ır. Kald ı ki
bir çok ülkede Anayasa ş ikayeti yerel mahkemelerde görülen davalar içinde, temel haklar ı n korunması açısından
etkili bir yöntem ve güvence olarak uygulanmaktad ır.
Ortenberg / Avusturya karar ımn Anayasa şikayetini
değ erlendiren bölümleri ayrı tutulursa, Avusturya'da baş vuru konusu olayda izlenen yarg ısal süreç, İdare mahkemelerindeki yarg ı lama yöntemleri, büyük ölçüde Türkiye
uygulamaları ile örtüşmektedir. İ mar planlar ında, taşınmaz kullanı m kararları nda gerçekleştirilen de ğişimler,
ulusal organları n yetkisi içindedir. Böyle bir uyu şmazlığı
AİHM'ye taşı mak isteyen yan, sözle şmeye ayk ırılıkları
açıkça ve kanıtları ile birlikte ortaya koymakla yükümlüdür. Baş vurucu ise, imar kararları na göre yap ılaşmaya
açı lan bir alandaki etkinliklerin yarataca ğı rahatsızlıkların komş uluk haklarına aykırı düşeceğini ileri sürmüştür.
Gerçekte kom ş uluk hakları karşılıklılı k içermektedir. Belli
sınırları aş mayan, süreklilik ta şımayan bir takım sıkıntıların paylaşılmas ı da, komş uluk sorumlulu ğunun bir gere ği
olmaktad ır. A İHM'nin kararı , sonucu bakımı ndan bu değerlendirmeyi de içermektedir.
3° http://aihm.anado1u.edu.tr/aihifl
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d. Aylaklar ve Bal ıkçılar

KENTSEL
VE K!RSAL

Posti ve Rahko/Fitılandiya

PLANLAR

Finlandiya'da yaşamlarını bal ıkçılıkla geçiren Mauno
Posti ve Erkki Rahko, Bothnia körfezi kıyılarmdaki devlet
kara sularında, devletle ba ğıtladıkları kira sözleşmelerine
dayanarak 1989 y ılından beri avcılık yapmaktadırlar. Kira
sözleşmeleri 1995'te 1999 y ılına kadar, 2000'de de 2004 yılına kadar geçerli olmak üzere iki kez yenilenmi ştir.
1986 yılından sonra Tarım ve Ormancılık Bakanlığı,
balık stoklarının geleceğe dönük olarak korunması amacıyla, avlanmayı kısıtlayan bazı genelgeler yay ınlamıştır.
1991 yılında yürürlü ğe konulan 684/91 say ılı Bakanl ık
genelgesine karşı Bavurucu Rahko ve diğer bazı balıkçılar
yargı yoluna gitnüşlerdir. Kiralad ıkları sularda her zaman
kulland ıkları araç ve gereçlerle avlanmalarına yasaklar konulmas ının yasaya uygun olmad ığını ileri sürmü şlerdir.
Yüksek İdare Mahkemesi 14 Haziran 1991 günlü karar ında, başvurucuları n dava açma yetkilerinin bulunmaması
nedeniyle uyuşmazlığı n özünü incelemeksizin davayı reddetmiştir.
231/1994, 258/1996 ve 266/1998 sayılı genelgelerle
Bakanlık, al ışageldikleri araçlarla ve saptanan zamanlar ın
dışında kiraladıkları alanlarda somon avlamalarma kesin
yasaklar koymuştur.
Başvurucuların ve diğer balıkçılarm 25 Kas ım 1994'te
nParlamento Ombudsman' ına verdikleri dilekçenin yan ıtı
nı amaçlayan
da, Bakanlığın, balık stoklarının korunması
1994 yılı genelgesinde bir yanlışlık bulunmad ığı bildirilmiştir. Avlanma yerleri aras ında farklı kısıtlamalar uygulanmasının, somon balıklarının yumurtlama dönemlerinde bir yerden daha ba şka yerlere geçmek üzere sürekli devinim durumunda olmalarından ileri geldi ği belirtilerek,
gerek avlanma zamanlar ı ve gerekse kullan ılan av araçları
bakımından Bakanlık'ça getirilen yasaklardaki farkl ılı kla78
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rın, özünde bal ıkçılara eşit davrannıa amac ına yönelik ol- XENSEL
VE KIRSAL
du ğu vurgulanmıştır.
19 Eylül 1996'da Lapland Bölgesi K ırsal Ekonomik
Gelişme Birimi, ba şvuruculara 1996 yılı genelgesinin öngördüğü balık avlanma yasağından kaynaklanan zararlarının uygun biçimde karşılanacağı güvencesini vermi ştir. Başvurucular 2004 y ılında sona erecek sözle şmenin,
kiralad ıkları alanda belli ölçülerde somon bal ığı avlamalanna izin verilmesi ko şuluyla sürdürülmesini istemi şler
ancak sorunlar ını çözmek üzere ulaşabilecekleri başka bir
iç hukuk yolu bulamamışlardır.
Devlet karasularmda avlanma ruhsat ı bulunan balıkçılara, yer, zaman ve kullanılan av araçları bakımından,
bal ık stoklarının korunmas ı amacıyla çeşitli tarihlerde ç ıkarılan kararnamelerle baz ı avlanma yasakları getirilmesi,
AİHM'nce malvarlığının denetlenmesi kapsamında değerlendirilmiş ve 1 Numaralı Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildi ğine ilişkin başvuru, Mahkeme'ce kabul edilmez
bulunmu ştur. Buna karşıl ık, yargı yolunun açık olmaması
nedeniyle bal ıkçılık imtiyaz sözleşmesini kısıtlayan kararnamelere karşı dava açılamaması, başvuruculardan birinin
açtığı davanın da Yüksek İdare Mahkemesi tarafından görevsizlik nedeniyle reddedilmesi, oybirliğiyle sözleşmenin 6/1-i maddesinin ihlali olarak değerlendirilmi ştir. Bu
değerlendirmenin ışığında, mahkeme, olayı bir kez de 13.
madde yönünden incelemenin gerekli olmadığım kararlaştırmıştır. Mahkeme ayrıca, kara sularında somon balığı ve
beyaz balık türlerinin avlamas ı için bağıtlanan sözleşmelerin bal ıkçılar arasında farkl ı uyguland ığı savlarınm da,
kişilerin zararına ayrıcalıklı uygulamaların bulunmaması
nedeniyle yerinde görememiş ve 14. maddenin çiğnendi ği
savlarını da reddetmi ştir.
(Postı ve Rahko / Finlandiya,2002)'
3!
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Mahkeme'nin olaya yakla şımı elbette doğrudur. Kira
sözleşrnelerirı e dayandırılan ba şvurucuların istemleri,
?L4NLkR malvarlığı hakları kapsamında de ğerlendirilmi ştir. Ancak
buradaki koruman ın öznesi do ğa değil, özellikle bir bal ıkçılık ülkesi olan Finlandiya'nı n besin gereksinimini kar şılayan kaynaklar ı n korunmas ıdır. Sonuçta, dolaylı yoldan
da olsa çevrenin korunmas ı doğrultusunda bir karar verilmiş olmaktadır.
KtNTSEI

VE Kİ RSAt

Alatulkkila ve Diğerleri/Finlandiya
Finlandiya'da bal ık avcılığını n zaman ve yer açı sı nda kamu birimleri eliyle planlanmasmdan ileri gelen
ruştır. Bothnia
benzer bir sorun yeniden A İHM'ye ta şmı
Körfezi'nde avlanan bal ıkçılardan, bal ıkçılık kooperatiflerinin seçimle göreve gelen yöneticilerinden, av yap ılan
kimi sulak alanları n sahiplerinden, bal ıkçıların haklarını
savunan hükümet d ışı örgütlerin yöneticilerinden olu şan
on kiş i, 17 Ekim 1996'da AIHM'ne ba şvurarak Finlandiya
- Isveç Akarsular S ınır Komisyonu'nun 1996 ve 1997 av
dönemlerinde somon av ını tümden yasaklayan, ayr ıca belirtilen su alanlarında kırmızı alabalık avma yasak getiren
kararına karşı yakınmalarını bildirmişlerdir. Tümü Finlandiya yurttaşı olan başvurucuları n öncülüğünü Paavo Alatulkkila üstlenmi ştir. Söz konusu kararın, balık avcılarına
daha önce var olmayan yeni ko şullar ve engeller getirmesi
de ele ştirilmiştir.
Özel olarak saptanan alanlarda geçimini bal ıkçılıktan
sağlayan bal ıkçılardan bazıları na, getirilen kısıtlamalar
nedeniyle 1996 av döneminde olu şacak giderlerini karşılamak amacı yla tazminat ödenmesi kararla ştırılmıştır.
Yakınmacılar yasaklara ve k ısıtlamalara karşı öncelikle iç hukuk yollarına başvurdular. Yüksek İdare Mahkemesi, av yasaklarının kald ırılması amacıyla tüzelkişiler
adına açılan davaların, zararların kişisel olması nedeniygo
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le ehliyet yönünden reddine karar vermiştir. Bal ıkçıların
açtıkları davalarda ise Yüksek Mahkeme, hal ıkçıliğı sınırlandırmak amac ıyla alınan karar öncesinde Akarsular S ınır Komisyonu'nun saptad ığı plan konusunda kendilerini
de bilgilendirip görü şlerini sunma olana ğını n tanıdığını
vurgulam ıştır. Kısıtlama, balık stoklarını güçlendirmeyi ve böylece gelecekte daha bol bal ık avlamay ı sağlama
amacına yöneliktir. Akarsular Sınır Komisyonu'nun karar
sürecinde AİHS'nin 6. maddesinde belirlenen yöntemsel
kurallara da aykırıl ık bulunmuyordu.
Başvurucular, balıkçılara getirilen avlanma k ısıtlamalarının eşitlik içinde uygulanmamas ından yakınıyorlardı .
Bu olayda da A İHM, Postı ve Rahko /Finlandiya başvurusunda aç ıkladığı gerekçelerle, Sözleşme'nin 6/1. maddesinin, ayrıca 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 Tarım ve Ormancılık
Bakanlığı eliyle değil, uluslararası bir işbirliğinin gereği
olarak Finlandiya - İsveç Akarsular S ınır Komisyonu tarafından getirilmiştir. AİHM, öngörülen yasaklar ın başvurucuların malvarl ığı haklarına müdahale olu şturmasına karşı n, gelecekteki av kazan ımlarını artırma amacına
yönelmesi, geçimini salt bal ıkçılıkla sağlayanlara giderim
ödenmesi nedeniyle orant ılı bir işlem olduğı.ı nu karannda
belirtmiştir.
Yakınma aynı olunca, sonuçta çözüm de ayn ı nitelikte
olmuştur.
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