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miran Sulimanova ve Remzie Durmiseva oldular. Ancak AVRUPA'NIN

bu ülkelerin yöneticileri, "toplum dişi kiş iler" biçiminde PARYAiARI:

bakt ıkları Romanlar' ı, halklar ıyla birlikte, kendilerinden Ç İ NGENELER

saymad ılar.

Romanlar ın, "Kutsal Topraklar", "Kurtar ı lacak Ülkeler"

gibi dü şsel beklentileri de bulunmuyor. Nerede yaşıyorlar-
sa, genellikle o ülkenin dilini konu şuyor, inançların ı pay-

laşıyorlar. Ne var ki, bu ülkelerin yalnız yönetsel birimleri

değil, yargı kuruluşlar ı da Romanlara kar şı ayrımc ı yakla-

şımlar içinde bulunuyorlar. Abart ıl ı yasalar ın ard ında giz-

lenmesine karşın çok aç ık ayrımcıl ık ürünü olan, çevreyi
koruma gerekçesine dayand ır ılan imar planlar ın ı, kentsel

yerleş im kararlar ı n ı İngiltere uygulamalar ında zorlamalı
yaklaşımlarla olağan hukuksal geli şmeler gibi değerlendi-

ren A İHM, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da ya şa-
nan, sorumsuzca kan dökmeye kadar varan sald ırganl ık-

lar karşıs ında, gerçeği saptamak durumunda kalmış tır. Bu

sonuçlar ın al ınmas ında, Avrupa ölçeğinde varl ık gösteren,

aç ılan davalara kat ılan, uluslararası kamuoyu yaratmanın
ötesinde hukuksal destek sunan Roman örgütlerinin de
önemli etkileri oldu ğu gözlenmektedir.

KENJSEL
4. Kentsel Kirlilik	 K İ RUL İ K

a. Havaalanlar ında Ses ve Hava Kirlili ği

Arronde ile/ingiltere

Konutlar ı ve i şyerleri havaalanlarının yak ınmda bu-

lunanlar, uçaklar ın gürültüsünden ve tüketilen yak ıtları n
neden oldu ğu hava kirliliğinden çok s ık yakınmaktad ır-
lar. Uçak kullan ımı artt ıkça, genişleyip büyüyen havaa-
lanlar ı yerle şim yerlerine yak ınlaşmakta, kimi konutlar

uçuş pistlerinin s ınırmda kalmaktad ır. Daha çok insan ve

yük taşıyan büyük uçaklann üretilmesi, uçuş sayılar ının
çoğaltılmas ı, gece gündüz ayrıım gözetilmeksizin iniş ve
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KENrSU kalkışların artarak sürdürülmesi, havaalanlar ının olumsuz
K İ RL İ L İ K çevresel etkilerini de ço ğaltmış t ır. Bu tür sorunlar ın çözü-

münde, ulusal kurumlar ın da etkisiz kald ıklar ı gözlenmiş-
Ur. Avrupa insan haklar ı yarg ısının havaalanlar ın ın neden
olduğu gürültü kirliliği konusundaki ilk değerlendirmele-
ri, Komisyon'un Arrondelle / İngiltere başvurusu nedeniy-
le verdiği 15 Temmuz 1980 günlü kabul ediliriik karar ında
yer almışt ır.

AİHK'nun sonuç raporunda aç ıklandığına göre baş-
vurucu Bayan E.A Arrondelle, İ ngiltere'nin Surrey, Hor-
ley kentinde, Gatwick Havaliman ı 'n ı n havalanma pistinin
doğu ucundan yaklaşık 1 mil uzakta bulunan Fernhill'deki
Gable Cottage ad ını taşıyan kendi konutunda oturmakta-
d ır. Başvurucu bu evi 1960 y ı l ında eşiyle birlikte sat ı n al-
m ıştır. Havalanma pistinin doğu ucu 1969 y ıl ı nda batı ucu
ise 1973 y ı lında uzatılnıışt ır. 1975 y ı lında tamamlanan M23
karayolu Gable Cottage'un yakla şık 500 feet doğusundan
geçmektedir. 1979 y ıl ında başvurucunun eş i ölmüştür.

Başvurucunun evi Gable Cottage, 1969'dan bu yana sa-
t ı lıkt ır. Taşınmaz ını uygun bir değerle satabilmek amac ıy-
la başvurucu say ıs ız kez Tandridge Kasaba Encümeni'ne
başvurarak konutunun kullan ım biçiminin hafif endüstri,
depo veya i şyerine dönü ştürülmesine izin verilmesini iste-
miş tir. Gerek başvurucunun istemleri, gerekse tüm alan ın
yeniden planlanmas ı amac ıyla bölge sakinleri tarafından
1973 y ı l ında yap ılan istem, Belediye'ce reddedilmiştir. Baş-
vurucu ikinci dilekçesinin de reddedilmesine karşı yetkili
Devlet Bakanlığı'na itiraz etmi ş, ancak 26 Ocak 1978 günlü
bir yan ı tla bu istemleri de reddedilmiştir. Çevre Bölümü
olumsuz karar ın ı, itiraza konusunda ara şt ırma yapan bir
müfettiş tarafından sunulan öneriye dayand ırmıştır. Mü-
fettiş başvurucu ve eşinin hemen hemen baş üstü hizas ın-
dan geçen ve alçak uçuş yapan hava araçlar ından kaynak-
lanan gürültünün s ıklığı, süresi ve yoğunluğu nedeniyle
tahammül edilmez bir stres alt ında kald ı klarını saptanıış -
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tır. Ba şvurucu ve eşi uçu ş güzergahmdarı o kadar kötü et- KfNJSR

kilenmi ş lerdi ki, gerek evlerinden gerekse bahçelerinden KIREJUK

yararlanmalar ı olanaks ı z duruma gelmiştir. Müfettiş ay-
rica M23 ta şı t yolunun yap ı mının, hava ta şıtlar ının hare-
ketlerindeki ma ıjinal artiş nedeniyle oluşan koşulların, ilk
itiraz ın reddedildiği 1972 y ı l ından çok daha kötü olduğu-
nu belirtmiştir. Bu özellikleri göz önüne alan denetçi, ba ş-
vurucu ve e ş inin yaşad ı klar ı kişisel zorluklar ın giderilmesi
amac ıyla onlara önerdikleri biçimde bölgesel planla bağ-
daşmayan ayr ıcal ıkl ı bir uygulama yapılabileceği görü-
şünde olduğunu bildirmi ş tir. Müfettiş raporu, Tandridge
İlçe Encümeni'nin, Green Beld Belediyesi srn ırlar ı içersin-
de uygulanan plan kapsamındaki yerle şim alan ında kalan
taşmmazlarla ilgili k ısıtlanmalar ı öngören genel politikas ı -
na karşı bir ayr ıcal ık oluşturabileceği görüşüyle sakmcal ı
bulunmuş ve dikkate al ınmamışt ır.

Başvurucu ayrı ca taşınmaz ın ı geçerli piyasa değeriyle
satın al ınmas ı amac ıyla konuyla ilgili yetkili makamlara
başvurmuş, ancak bu çabalar ı da bir işe yaramamıştır.

Başvurucu Avrupa İnsan Hakları Komisyonu önün-
de, hava araçlar ı n ın aşır ı gürültüsü ve MB taşıt yolundan
gelen gürültü nedeniyle çok kötü durumda oldu ğunu be-
lirtmi ş, bu yüzen kendisinin ve kocas ının sağ lığrnm kötü
bir biçimde etkilendi ğinden yakınmıştır. Başvurucu ayrıca
imar izninin reddedilmesi nedeniyle evini uygun bir fiyat-
la satamad ığın ı belirtmi ştir. Başvurucuya göre bu tür ay-
r ıcalıklı imar izni, başka bir olayda verilmi ş tir. Son olarak
başvurucu 1949 tarihli Sivil Havac ı lık Yasas ı 'n ın 40. ve 41.
bölümlerinin uçu ş durumundaki veya havaalanı üzerinde
bulunan sivil hava ta şıtlarından kaynaklanan gürültüye
karşı dava aç ı lmas ın ı yasaklamas ı nedeniyle, ulusal ölçek-
te dava açamad ığından yak ınmış tır.

Başvurucu 20 A ğustos 1976'da A İHK'ya sunduğu baş-
vuru dilekçesinde sözle şmenin 6, 8. ve 13. maddelerinin, 1
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KENTSR Numaral ı Ek Protokol'ün 1. maddesi ve 14. madde ile ba ğ-
RULİK lantı l ı olarak Sözleşme'nirı 8. ve 1 Numaral ı Ek Protokol'ün

1.maddelerinin ihlal edildi ğini ileri sürmüştür. Komisyon
15 Temmuz 1980 günü yap ılan duruşmamn ardından baş-
vurunun kabul edilebilirliğine karar vermiş tir. Başvuru-
cu, evini ucuza satm ış olmas ı nedeniyle zararlarına kar-
şı l ı k 17.500 İngiliz Sterlini tazminat ile di ğer giderlerinin
Hükümet'çe ödenmesini istemiştir.

Komisyon'un kabul edilirlik karar ının ard ından 6 Ni-
san 1982'de yanlar arasmda dostça çözüm anla şmas ı ger-
çekle şmiştir. "Hükümet, Sözleşme ihlaline ilişkin herhangi bir

kabulü içermeksizin, başvurucuya lütuf olarak 7.500 İngiliz
Sterlini ödemeyi kabul etmi ştir." Başvurucu da bu öneriyi
benimsediğinden, yanlar aras ındaki sorun çözülmü ştür.
Komisyon 13 May ıs 1982 günlü oturumunda yanlar ara-
s ındaki çözüm koşullarının Sözleşmenin 28. maddesinin
(2) bendi ışığında Sözleşme'de tanımlanan insan haklarına
saygı temeline uygun dü ş tüğünden, başvuru konusunda
dostça çözüme ula şıld ığın ı saptamıştır.53

(Arrondelle / İngiltere 7889/77,13 May ıs 1082 günlü
AİHK sonuç raporu)

Bukarar, komisyonunveizleyeny ıllardaMahkeme'nin,
havaalanların ın neden olduğu gürültü ve çevre kirliliği ne-
deniyle verdiği en geniş kapsaml ı kabul edilirlik kararıd ır.
Yukar ıda belirtildiği gibi Komisyon, ba şvurucunun, Sivil
Havacılık Yasas ı'nın getirdi ği yasaklar sonucunda hava
taşıtlar ın ın neden olduklar ı gürültüye kar şı dava açama-
mas ının, sözleşmenin 6. maddesini; konut güvenliği ve
özel yaşama saygı ilkeleriyle bağdaşmayan koşullar içinde
yaşamak durumunda b ırak ılmas ının 8. maddeyi; taşınma-
zına getirilen eylemsel ve hukusal k ıs ıtlamalarla malvar-
lığı haklar ı nı kullanmasına el atılmas ımn 1 Numaral ı Ek
Protokol'ün 1.maddesini ve bu nedenlerle yarat ılan eşitsiz

Serkan Cengiz çevirisi.
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koşulların 14. maddeyi çi ğnediği; ayrıca yakınd ığı sorun- KENTSE[

larla bağlantı l ı olarak etkili bir çözüm yolunun bulunma- K İ RL İ L İ K

mas ı nedeniyle de 13. maddenin ihlal edildi ği yolundaki
savlar ından hiç birim"kabttl edil ınez" nitelikte bulmaya-
rak, yak ınmalar ın tümü için kabul edilirlik karar ı ver-
mi ş tir. Yargılaman ın sonraki a şamalar ında Mahkeme ve
Komisyon'un ne tür bir karar verece ği bilinmemekle bir-
likte, Arrondelle / İngiltere karar ından günümüze değin
havaalanlar ı ile ilgili bu genişlikte al ınmış bir kabul edilir-
lik kararı bulunmamaktad ır. Eğer yanlar aras ında dostça
çözüm anlaşmas ı yap ılmamış olsa idi, belki kapsaml ı bir
çözüme ula şılabilir, böylece Strasbourg yargılama sürecin-
de çevresel sorunlarla ilgili olumlu bir ba şlangıç gerçek-
leştirilebilirdi. Ancak izleyen y ıllardaki değerlendirmeler,
böyle bir beklentinin olanaks ızlığmı ortaya koymaktad ır.

Zirn ınennan ve Stciner/ İsviçre

Havaalanın ın neden olduğu gürültü temelindeki ikin-
ci başvuru, İsviçre'nin, Zürih Kantonu'nda yaşayanlardan
gelmiş tir. Kloten havaalan ın ın yak ınlar ındaki apartman
dairelerinde oturan ba şvurucular, 1974 y ılında, uçaklar ın
yarattıkları gürültü ile birlikte hava kirliliğinden ileri ge-
len zararlar ın ın karşı lanmas ı amac ıyla tazminat isteminde
bulunmuşlard ır. Ba şvurucular ile havaalanın ı işleten Zü-
rih Kantonu aras ındaki görü şmelerde uzlaşma sağlana-
may ı nca, Kanton Yönetimi, Kamulaştırma Yasas ı 'na göre
konutlar ın değerlerinin saptanması için, Federal Takdir
Komisyon'una ba şvurmu ştur. Takdir Komisyonu bu is-
temleri 6 Ekim 1976 günlü kararla reddetmi ştir. Takdir
Komisyonu karar ın ın gerekçesinde, ta şınmazlarda otu-
ranlar ın, İsviçre mahkeme kararlar ına ve doktrine göre,
haksız eylemden ileri gelen çevresel rahats ızl ı k nedeniyle
Medeni Kanunu'nun 679 ve 684. maddelerine dayanabile-
cekleri belirtilmi ş tir. Başvurucuların ise maddi zarar değil,
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KENTSEL manevi tazminat isteminde bulundukları, oysa Federal
KIRLIL!K Kamulaş tırma Yasas ı 'na göre yalnızca maddi tazminat is-

tenilebilecekleri vurgulanm ış tır.

Ba ş vurucularl8 Nisan 1977'de, Takdir Komisyon'unun
karar ına karşı Federal Mahkeme'de idari dava açm ışlard ır.
Zürih Kanton yönetimi, Kamulaştırnıa Yasas ı doğrultusun-
da konuyla ilgili yan ıtlarını 24 May ı s 1977'de mahkemeye
sunmuştur. Böylece, karşı l ı kl ı yazışmalar tamamlanarak
davada karar sürecine gelinmi ştir. Ancak Federal Mahke-
me, aşırı iş yükünü gerekçe göstererek uzunca bir süre dos-
yay ı ele alamam ışt ır. Bir süre sonra Federal Mahkeme'nin
Kamu Hukuku Dairesi, 15 Ekim 1980 günlü son karar ı ile
davay ı reddetmiş tir. Kararda, kamulaşt ırma durumlar ın-
da konut ve tar ımsal arazi kirac ılarmın koşullar ı incelen-
miş, Mahkeme'nin, başvurucularm üç ayda bir yenilenen
kira sözleşmelerini imzalarken karşılaşacakları s ıkmtmın
ay ırd ında oldukları vurgulanmakla birlikte, davac ıların,
Kamulaş tırma Yasas ı 'n ın 41. maddesine göre yaşadıklar ı
sorunlarda aşırı artışlar olduğunu kan ıtlayamad ı klar ı be-
lirtilmişti.

Başvurucular AİHK'ya yöneittikleri yak ınmalarında,
ulusal mahkemede 18 Nisan 1977de ba şlay ıp 15 Ekim 1980
de sonuçlanan davada sözle şmenin 6/1. maddesindeki uy-
gun sürede yargılanma hakk ın ın ihlal edildiğini ileri sür-
müşlerdir. Komisyon ba şvuruyu kabuledilebilir bulmuş , 9
Mart 1982 günlü rapotunda, Sözleşme'nin 6(1). maddesi-
nin ihlal edildiği görüşünü aç ıklamışt ır.

AİHM'rıin bu başvuru konusundaki kararının özü, 22.
paragraftan aktar ılan aşağıdaki tümcelerde aç ı klanmakta-
d ır:

"22. Başvurucu ar Zimmerman ve Steiner' ı n Federal Mah-
keme önünde ileri sürdükleri haklann ki şisel veya nesnel içerikli
özel haklar olduğu ve bu nedenle Sözleşme'nin 6(1). maddesi an-
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lam ı nda kiş isel haklar kapsam ı nda bulunduklar ı konusunda ilgi- KENTSEL

11 Hüküniet'in bir itiraz ı bulunmadığından, Mahkeme de konu- KIRUUK

yu böyle kabul etmiş tir. Bu davada çözülmesi gereken tek sorun,

yargı lamada "uygun sürenin" a şı l ıp aşilmadi ğıd ı r"

Görülüyor ki A İHM karar ının çevresel haklarla hiçbir
ilgisi bulunmuyor. Bilindi ği gibi A İHS'nin 6. maddesinin 1.
bendi, "...medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili çekişmeler..."

nedeniyle haklar ı çiğnenen her ki şinin başvuruda buluna-
bileceğini benimsiyor. Ba şvurucular Zimmerman ve Stei-
ner, ulusal yarg ı önünde uçaklar ın neden olduğu gürültü
ve hava kirliliğinden yakınarak giderim istemişlerdir. Bir
başvurunun Sözleşme'nin 6. maddesi bağlamında incele-
nebilmesi için, çi ğnendiği ileri sürülen hakk ın, ulusal öl-
çekte "medeni hak" tanım ı içinde olmas ı yeterlidir. Gerek
Zürih Kanton yönetimi gerekse İ sviçre Federal Mahke-
mesi, başvurucularm, ulusal yasalara göre bu tür haklar ı
olduğunu benimsemişlerdir. Ancak, yöntemsel yamlg ıla-
rı ya da savlar ını yeterince kan ı tlayamamaları nedeniyle
istemlerini reddetmişlerdir. İsviçre Hükümeti, Komisyon
ve Mahkeme önündeki savunmasmda, ba şvurucular ın
savlar ının AİHS'nin 6. maddesinin 1. bendindek ı .. . me-

deni hak ve yükümlülüklerle ilgili çeki şmeler... kapsamında
olmadığına ilişkin bir savunma da geliştirmemiştir. Aç ık-
lanan nedenlerle Mahkeme, ba şvuruyu salt uygun sürede
yargılanma hakk ı ölçeğinde incelemiş ve a şağıdaki karar ı
vermiştir.

"32. Söz konusu dava yakla şık üç buçuk y ı l sürınüş tür;

hemen hemen bütün bu dönem boyunca, ba şvurucular ı n dava-

lan beklemede kalm ış tı r. Olayı n bütün koşulların ı göz önünde

bulunduran Mahkeme, bu sürenin a şırı olduğu sonucuna var-

maktad ı r. Federal Mahkemenin kar şı laş tığı inkar edilemez tür-

den zorluklar geçici olmad ıkları gibi, başvurucuları n "uygun

sürede" yarg ı lanma haklarından yoksun b ı rak ılmalar ı n ı da sağ-

layamaz. Bu nedenle Sözle ş me'nin 6(1). maddesi ihlal edilmi ş tir.
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KENTSEL Mahkeme, bu ihlalin hangi ulusal organa yükleneceğini sapta-
K İ RLiUK	 niay ı gerekli görmemektedir. "'

(Zimmerman ve Steiner / İ sviçre, 1983)

Bu kararla konutlar ın ın yak ın ındaki hava alan ın ın ne-
den oldu ğu hava kirlili ği ve gürültüden yak ınanlarm ulu-
sal yargı yerlerinde açt ı klar ı tazminat davalar ın ın hiçbir
ilerleme göstermeden üç buçuk y ıl sürmesi, Mahkeme'ce
uygun sürede yarg ılanma hakk ınm çiğnenmesi olarak ni-
telenmiş ti. AİHIVI'yi böylesine olumlu bir de ğerlendirme-
ye götüren etken, ulusal mahkemenin gecikmeli de olsa
davay ı yerel yasa kapsam ında bulup sonuçland ırmas ıyd ı .
Ulusal yasan ın hava alan yak ınlar ında oturanlardan, hava
kirliliğinden ve gürültüden yak ınanlara yerel mahkemele-
re başvurarak dava açma olanağını tanındığı koşullarda,
AİHM'nin bu olguyu göremezden gelmesi beklenemezdi.
Ancak karar, Mahkeme'nin, çevre hukukunu do ğrudan
Sözleşme'nin denetim alan ı kapsam ında değerlendirdiği
anlamında yorumlanamaz

Powell ve Rayner/ingiltere

Londra'daki Heatrow havaalan ın ın çok yakınında
evleri bulunan başvurucuların alandan gelen yüksek dü-
zeydeki gürültüden yak ınd ıkları olayda ise, AİHK son
derece umut k ır ıcı bir tutum içinde oldu. Ba şvurucular
etkisi altında kald ıkları gürültü nedeniyle ulusal ölçekte
sorunlannı çözecek bir yarg ı yeri bulamamışlard ı . AİHK,
yak ı nmacılar ın mahkemeye ulaşma hakkı, özel yaşama
saygı hakk ı ve mülkiyet hakk ı bakı mından yapt ı klan baş-
vuruları temelsiz sayarak kabul edilemez bulmu ş, ancak
etkili bir hukuk yoluna ba şvurma hakk ı yönünden uyu ş-
mazlığın özüne girerek sonuç raporunda ihlal saptam ışt ı .
Başvurucular Mahkeme önünde sözle şmenin 6. maddesi-

Osman Doğru çevirisi, http://aihm.anadoiu.edu.tr/aihm
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nin birinci bendiyle, 8 ve 13. maddelerinin ihlal edildi ğini KENtSEL

ileri sürmü şlerdir.	 K İ Rlİ LiK

Mahkeme, konu bak ımından bireysel başvurunun
kapsad ığı uyuşmazlığın içeriğini inceleme yetkisinin, ko-
misyonun verdiği kabul edilebilirlik karar ıyla s ın ırl ı ol-
duğunu belirtmi ş, Sözleşmenin 6 ve 8. maddeleriyle ilgili
başvurular Komisyon'ca kabul edilemez bulundu ğundan,
6. maddedeki adil yarg ılanma hakkı, 8. maddedeki konuta
saygı hakkı yönlerinden, inceleme yetkisi bulunmad ığı gö-
rüşünde olmu ştur. Sözleşmenin 13. maddesindeki etkili bir
hukuk yoluna başvurma konusunda ise, şu değerlendir-
meleri yapmıştı r: "Sözleşme yaln ı zca 'savunulabilir' nitelikte

görülebilecek olaylar bak ı m ından hukuk yollann ı n bulunmas ı n ı
gerekli görür. Komisyonun başvurucular ı n istemini (eski) 27/2.

madde bakı m ı ndan 'aç ıkça temelsiz bulduğu' kararlar ı ndaki kal-

kış noktas ı n ı n, 13. maddedeki 'savunulabilirlik' kavram ı bak ı-
m ı ndan da uygulamas ı gerekir. Aksi takdirde bu ikili uygulama

sistemindeki etkililik ortadan kalkar. Öte yandan komisyonun

esasl ı bir ihlal sav ı n ı açı kça temelsiz bulmas ı, Mahkeme'nin 13.

maddenin uygulanrnayaca ğı na karar vermesini gerektinnez.

Mahkeme 13. madde ile ilgili bütün maddi ve hukuki sorunlarla

birlikte, sözleşmede temeli bulunan savlar ı n 'savunulabilirlik'

sorununu çözmeye yetkilidir. Komisyonun kabul edilemezlik ka-

ran vermeden önce özenle inceleme yapm ış olmas ı ve olaylan

vurgulamas ı, ileri sürülen bir say ın savunulabilir olduğu son u-

cunu vermez. Bu nedenlerle olayda etkili bir hukuk yoluna baş-

vurma hakk ın ın ihlal edilmediği son ucuna var ı lmal ıdı r. Mah-

keme sözleşmenin 13. ve 6/1-i maddelerinin Üılal edilınediğine

karar vermiş tir."

(Powell ve Rayner / İngiltere, 1990)

' http://aihm.anadotu.edu.tr/aihm
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KENTSEL	 Mahkeme'nin yakla şım ı, ulusal hukukun, havaalan ı -
K İ RULIK n ın yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle başvuruculara sa-

vunulabilir bir hak tarıımamas ına dayanmaktad ır. Komis-
yonun bu nedenle, 6. maddeye dayand ırılan adil yargılan-
ma güvencesinin çi ğnendiğine ilişkin savları reddederken,
ayn ı konuda etkili bir hukuk yolu olmad ığı gerekçesiyle
sözleşmenin 13. maddesine dayand ır ılan ihlal savlar ın ı hc-
nimsemesi, gerçekten aynı karar içinde geliştirdiği kendi
gerekçeleriyle temelden çeliş iyordu. Mahkeme'nin karar ı
bu aç ı dan doğruydu. Ancak sonuçta, Londra'daki Heatrow
havaalanının yakınındaki konutlarında yoğun gürültü al-
tında yaşamak zorunda b ırakılan ba şvurucular, ne Avrupa
hukukunun gelişmiş liğine örnek gösterilen İngiltere'de,
ne de Avrupa Konseyi örgütlenmesi içinde yak ınmalar ını
dinletebilecek bir yarg ı yeri bulabildiler.

Hatton ve Diğerleri/ İngiltere

Londra Heatrow havaalan ı 1997 y ıl ında gürültü kir-
liliğinden kaynaklanan, özel ya şama sayg ı hakkı, kişisel
bütünlük, devletlerin pozitif yükümlülüğü ve demok-
ratik toplumlar ın gereklilikleri konularında bir kez daha
AİHM'nin gündemine taşınd ı . Uçakların gece iniş ve kal-
kışlarına ilişkin s ınırlamay ı belirleyen "gürültü kotas ı "nın
1993 y ı lında değiştirilmesi, gece boyunca hava trafiğinde
görülen yoğunluğa koşut olarak çevreye taşan gürültünün
de artmas ına neden oldu. 1-lavaalan ına yak ın bölgelerde
yaşayan sekiz İngiliz vatandaşı , artan gürültüden yakına-
rak başvuruda bulundular. A İHM'nin 3. Dairesi'nde gö-
rülüp 2 Ekim 2001 günü sonuçlanan kararda, İngiltere, iki
yönden sorumlu bulunmuştur. Heathrow havaalanı yak ı-
n ında oturan başvuruculara, uçaklar ın gece iniş ve kalkış-
larına ilişkin s ınırlamay ı değiştiren 1993 y ı lındaki gürül-
tü kotas ınm ard ından gürültünün artmas ı, bu koşulların
başvurucular üzerinde yarattığı uykusuzluk, havaalanının
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kamu organlar ı tarafından işletilmemesi nedeniyle doğru- KENJS[t

dan devletin özel ya şama müdahalesi olarak görülmemi ş- KIRIiUK

tir. Ancak devletin, ba şvurucularm yak ı ndıkları konuda
pozitif yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle,
sözleşmenin 8. maddesinin ihlal edildi ğine karar verilmi ş-

tir. A İHM ayrıca, gürültü kirlili ği konusunda iç hukukta
aç ılan davalarda yerel mahkemelerin s ınırlı bir inceleme
yapmaları nedeniyle özel ya şama saygı hakkı konusunda
etkili bir hukuk yolu bulunmad ığından, sözleşmenin 8.
maddesiyle bağlantı l ı olarak 13. maddenin de ihlal edildi-
ğini karalaş tırrmştır.

Başvuruculara manevi tazminat olarak toplam 32,000
Sterlin ödenmesini yeterli gören Mahkeme, avukatl ık üc-
retleri ve yarg ılama giderleri için 70,000 Sterlin ödenmesi-
ni kararlaştırmıştır?

(Hatton ve Di ğerleri- İngiltere, 2001)

AİI-IM 3. Dairesi'nin verdiği bu karar, havaalanla-
r ından yak ınanların Avrupa ölçeğinde kazand ıkları çok
önemli bir başar ı idi. Hemen her kentte veya yak ınlarmda
havaalanlar ının bulunduğu gözetilirse, Hatton karar ı aynı
sorunları yaşayanların yitiklerini gidermeleri aç ısndan
önemli bir örnek olu şturuyordu. Olayın bir başka yüzü
de, tartışmanın, toplumsal etkinlikleri sın ırl ı bulunan yurt-
taşlar ile uçak üreten, havaalanlarm ı işleten, uluslararas ı
insan ve yük taşıma tekelleri aras ında geçmekte olu şu idi.
3. Daire karar ına itiraz edilmesi nedeniyle uyu şmazl ık bir
kez de Büyük Kurul'da tartışılmıştır. 1993'ten önce gece
uçuşlarının yol açtığı ses kirlili ği, kalkış ve inişlerin say ı-
s ı ndaki s ın ırland ırmalarla denetlenmekteydi. Bu tarihten
sonra gürültü, her uçak tipi için ayrı ayrı belirlenmiş, uçak-
ların iniş ve kalkışları, gürültü kotası yöntemi ile denet-

http://aihm.anadolu.edu.tr/aihm
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KENISLE lenmeye başlanmıştır. Yeni yöntemin, daha az gürültüye
K İ RUL İK yol açan uçaklar ı kullanmak yoluyla kotayı aşmaks ızın

daha çok say ıda uçağın havaalan ına iniş ve kalkışma izin
verilmesi sonucunu getirdi ği savunulmuştur. Durumdan
etkilenen baz ı yerel birimlerin yarg ısal denetim için baş-
vurmalarının ardından, uygulanan yöntemin, uçakların
say ıs ınm keski olarak belirlenmesini öngören hukuksal ku-
rallara ayk ı r ı olduğu saptanmıştır. Bu nedenle Hükümet,
iniş ve kalkışlar ın say ıs ına bir s ınırland ırma getirmiştir.
İkinci yarg ısal denetimde Hükümet'in projeye ili şkin de-
ğerlendirme toplantıs ını hukuka aykır ı olarak düzenlediğ i
saptanmıştır. Bunun üzerine Hükümet, Mart ve Haziran
1995'te kamuya aç ık daha başka danışma ve bilgilendirme
toplantıları düzenlemiştir. 16 Ağustos 1995 günü Ulaştır-
ma Bakanı, yeni projenin daha önce aç ıklandığı biçimde
uygulanacağını duyurmuştur. Yerel birimler, bu karara da
itiraz etmişler; ancak sonuç alamamışlard ır. Havaalan ına
yakın bölgelerde yaşayan başvurucular, Hükümet'in gece
uçuşlarına ilişkin yeni politikasmın özel yaşama saygı, ko-
nuta sayg ı haklarmı ihlal ettiğini ve yargısal denetimin bu
konuya ilişkin etkili bir hukuk yolu olu şturmadığını Bü-
yük Kurul önünde de ileri sürmü ş lerdir

Büyük Kurul, yetkili organlar ın, yeni düzenlemelerin
kamu yararı ile bu uygulamadan etkilenen Heathrow ha-
vaalanı yakın ında oturan başvurucuların özel yaşamları-
na, konut dokunulmazlıklar ına saygı haklan arasında adil
bir denge kurmadıkları, bu nedenle de takdir yetkilerini
aştıklarının yolündaki savlarm geçerlik kazanmad ığı, gece
uçuşlarının s ınırland ır ılmasına ilişkin düzenlemelerin ha-
z ırlığmda ciddi yöntemsel sapmalar bulunmad ığı görü-
şüyle sözleşmenin 8. maddesinin ihlal edilmedi ğini karar-
laştırmıştır.

Özel yaşama saygı hakk ı konusunda etkili hukuk
yolu bulunmad ığına ilişkin savları değerlendirirken, 1998
yılmdaki İnsan Haklar ı Yasas ı'nın yürürlüğe girmesinden
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önceki dönemde mahkemelerin, gece uçu şlar ın ın say ıs ınm KENTSEL

arttırılmas ının Heathrow Havaliman ı civar ında yaşayan K İ RULiK

bireylerin özel ve aile ya şamları, konuta sayg ı hakları (ize-
rinde hukuka uygun bir s ınırland ırma teşkil edip etmedi-
ğini inceleme yetkilerinin bulunmaması nedeniyle sözle ş-
menin 13. maddesinin ihlal edildi ğine karar vermiştir.

41. madde ba ğlam ında sözleşmenin 13. maddesinin
ihlal edildiğinin saptanmas ını yeterli bir doyum nedeni
olarak gören Büyük Kurul, ba şvurucu için manevi tazmi-
nata gerek görmemiş, ancak yarg ılama giderleri ve ücretle-
re karşı l ık 50.000 Euro ödenmesine karar vermi ştir.

(Hatton ve Diğerleri- İngiltere, 2003)

AİHM, pek çok ayk ırı oy içeren Hatton davas ı kararı
ile yukarıda değindiğimiz ayn ı havaalanından kaynakla-
nan ve 1990 yıl ında sonuçland ırd ığı Powell ve Rayner da-
vasimn karar ı arasındaki farkl ı yaklaşimım, gerekçesinde
aç ıklamaya çal ışmıştır. Mahkeme, Hükümet'in anımsattığı
daha önceki dava ile bu davadaki ba şvurucular ın koşulları
arasında uygun bir kar şılaştırma yapmanın olanağı olma-
dığmı vurgulamışt ır. Bu davadaki ba şvurucular, öncelik-
le geceleri artan gürültü ve seslerden yak ınmaktad ırlar.
Oysa daha önceki başvurucular genel olarak uçaklar ın ç ı-
kard ığı sesten şikayet etmişlerdi. Bu başvurunun konusu,
Hükümet'in geceye ili şkin ses düzeyleriyle ilgili s ırurlama-
lar ı deği ştirdiği 1993 y ılından sonra geceleri olu şan gürül-
tü artışlar ıyla ilgilidir. Bu nedenle Mahkeme, daha önceki
başvurular ın sonuçlarınm bu davayla ilişkili olmad ığı gö-
rüşüne varmıştır.

Mahkeme, havaalan ını kullanan uçaklar ın devlğin
doğrudan veya dolayl ı malvarl ığı içinde olmamas ı, tşle-
tilmelerin Hükümet'çe denetlenmemesi nedeniyle Birle'ık
Krallık'm başvurucular ın özel veya aile ya şamına "mü-
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KENTSEL daha/e" ettiğinin sövlenemeyeceği görüşünde olmuştu. 3.
K İ RL İ L İK Daire, toplumsal aç ı dan beklenen ekonomik ç ıkarlar ile

semtin yararlar ı aras ında oluşan çeli şkiler nedeniyle ulusal
yarg ılama sürecinde iki farkl ı olgunun göz önünde bulun-
durularak, artan hava trafiğinin yararları ve zararları ko-
nusunda ayrmtı l ı çal ışmalar yap ılmamış olmas ını devlet'in
pozitif görevi kapsam ında incelenmi ş ve 8. maddenin ihlal
?dildiğine karar vermişti.

Büyük Kurul'un karar ında ise, 3. Daire'nin devletin
objektif sorumlulu ğunu yerine getirmediği gerekçesiyle
saptadığı 8. maddenin ihlal edildi ği yolundaki karar kald ı-
rılmış ve 1998 yı l ında İnsan Haklar ı Yasas ı 'nın yürürlüğe
girmesinden önce ulusal mahkemelerin, gece uçu şlarının
say ı sının arttır ılmas ının Heathrow Havaliman ı civarında
yaşayan bireylerin özel ya şamlarma, aile yaşamlarına, ko-
nuta saygı haklarına getirdiği s ınırland ırmalar ı n hukuka
uygunluğunu yeterince denetleme yetkisinin bulunmama-
sı nedeniyle, yaln ızca 13. maddenin ihlal edildiği vurgu-
lanmış t ır. Böylece 8. maddenin sa ğlad ığı kişisel güvenceler
karardan ç ıkartılmıştır. Mahkeme'nin yakla şımına göre, 8.
madde olayda uygulama alan ı bulsa bile, sonuçta an ılan
hükmün ihlal edilmediğine karar vermiş tir. Devlet organ
lar ı, "bir yandan. uyu şmazl ık konusu düzenleyici i şlem ile özel

yaşamları na ve meskenlerine sayg ı gösterilmesine zarar verilen

kiş ilerin haklar ı, diğer yandan, toplumun bütününü olu ş turan

kiş ilerin yan şan hakları aras ındaki adil denge arayışında takdir

yetkilerini aşmam ışlardı r." Bütün bu olaylarda, sa ğ lıkl ı bir
çevrede yaşama hakkı, 8. madüenin içerdiği, konuta ve
özel yaşama saygı hakkından doğmaktad ır. Hattpn kara-
rmda Mahkeme, havaalan ın ın gürültüsü ve hava kirlili ğ i
altında kaldığı için özel bir konumu bulunan "kiş inin çevre-

sel hakların ı " tanımay ı reddetmi ştir.'°

Dutertre, 37.
(0 Y ıİd ı r ım, Gülşen, a. g. y., 406.
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Mahkeme'nin, gürültü ç ıkaran uçaklar ın "doğrudan KENTSEL

veya dolayl ı olarak devletin malvarl ığı içinde" bulunmaması	 RLILIK

nedeniyle, Birleşik Krall ık Hükümeti'nin 8. maddeye ay-
kır ı gelişmelerden sorumlu tutulamayacağına ilişkin de-
ğerlendirmeleri son derece yanl ıştır. Aynı görüşler, havaa-
lanlar ındaki gürültü kirliliğinden yak ınanlarla ilgili gerek-
çelerde de yer almış t ır. Aç ıklanan gerekçeye göre devlet,
kendi malvarl ığı nın ve çal ışt ırd ı görevlilerin neden oldu-
ğu yitiklerden sorumlu tutulacak, buna karşı l ı k egemenlik
alanındaki kişi ya da kurumlar ın yarattığı zararlara karşı
ilgisiz kalacaktır. Böyle bir anlayış, yaln ız Sözleşme'ye de-
ğil, devletlerin varl ık nedenlerine de temelden aykırıd ır.
Eğer iç hukukta yasaların koruma alan ında, sözleşmeye
göre "medeni hak" niteliğinde bir yeti düzenlenmemi şse,
bunun sorumlusu da devletlerdir. Mahkeme'nin birçok
karar ında doğru olarak değerlendirdiği devletlerin "objek-

tif sorumluluğu "nu, havaalanlar ından ve uçaklardan yak ı-
nanlarırı başvurular ında gözetmemesi, Sözle şme'ye uygun
bir yorum olmamaktad ır. Hatton davas ı kararında Büyük
Kurul'un, 1998 y ılında İnsan Haklar ı Yasası 'n ın yürürlü-
ğe girmesinden önce ulusal mahkemelerin bu konulardaki
denetim yetkilerinin s ın ırl ı olduğunu vurgulamas ı, anılan
yasa ile yeni bir "medeni hak" olu şturulduğunu ortaya ko-
yuyordu. Başvuru 1997 yılında yap ıldığına göre, yakınılan
sürecin bir bölümü, İnsan Hakları Yasası 'nın uyguland ığı
dönemde geçmi şti. Kald ı ki kesintiye u ğramayan olaylar-
da "sürekli ihlal" kavram ını oluşturan Büyük Kurul'un, 3.
Daire'nin devletin objektif sorumluluğunu yerine getirme-
mesi nedeniyle verdiği 8. maddenin ihlal edildi ğine ilişkin
kararın ı kald ır ı lmakla, kendi ilkeleriyle de çelişiyordu.

Havaalanı yakınında yaşayanların uçakların iniş-kal-
kışlar ı s ıras ında çıkard ıkları gürültüden duyduklar ı ra-
hats ızl ıklar, kapitalist ekonominin ünlü kuramc ılarmın da
ilgisini çekmi ştir. David Friedman' ın Coase kuramına da-
yand ırdığı olas ı l ıklar dizisine göre, gürültüyü azaltmak, bir
çözüm olarak ileri sürülebilir. Benzer bir biçimde, evlerde
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KENTSEL sesten korumaya yönelik yaittım malzemeleri kullan ılma-
KWLIUK smı zorunlu k ılmak ta bir çözüm yöntemidir. Üçüncü bir

seçenek olarak, havaalanlar ın ın yakınlar ına ev yap ılmas ı
yasaklanabilir. Bu alanlar tarla olarak veya kendisi de gü-
rültü yaratan fabrikalar taraf ından kullan ı labilir. Çerçeve
böyle belirlendikten sonra, "sayı lan seçeneklerden hangisi

daha rasyoneldir? Hangi ölçü tiere göre seçim yap ı lacaktı r ? Bu

olayda zarar gören yan kimdir?" sorular ı gelmektedir. 'tü-

rültüyü engellemek için pahal ı yöntemler kullanmak zorunda

kalan havaalan ı m ı, yoksa büyük olas ıl ıkla ucuza geleceği için ev-

lerini havaalan ı yakın ı nda yapan konut sahipleri mi? Bu sorgu-

lainada mülkiyet hakk ı na kimin sahip olduğunun önemi yoktur.

Önemli olan daha dü ş ük maliyetle problemin nas ı l ortadan kal-

d ı rılacağı dı r." Uzun tartışmalar ın ard ından Friedman, son
söz olarak, "Bireysel olarak 11cr konut sahibi, eğer kendi kiş isel

katkılar ı sonucu etkileyecekse, katk ıda bulunmak isteyecektir."
diyor. 61 Yani herkes kendi ba şının çaresine baksin! Büyük
Kurul'un Hatton karar ını çözümlerken, Coase kuramndan,
Friedman' ın değerlendirmelerinden önemli ölçüde esin-
lendiği anlaşılmaktad ır. Sonuçta Büyük Kurul, toplumsal
etkinlikleri yetersiz kalan havaalan ı yakınlannda ya şayan
insanlarla, küresel kapitalizmin "yarışan hakları " hakları
aras ındaki seçimini, güçlü olandan, yani kincisinden yana
yapmışt ır.

Hatton kararı, A İHM'nin İngiltere'den gelen başvuru-
ların parasal yönünü de ğerlendirirken gözettiği özel ölçek-
leri de ortaya koymaktad ır. Sözleşmenin 13. maddesinin
ihlal edildiğinin saptanmas ını yeterli bir doyum nedeni
olarak gören Büyük Kurul, daha önce 3. Daire'nin belir-
lediği 32,000 Sterlin manevi tazminata gerek görmemiştir.
Mahkeme, bu tür kararlar ı çok s ık vermektedir. Oysa yu-
kar ıda özetlenen karar, sorunlar ı çözülemeyen başvuru-
cuya herhangi bir yarar sa ğlamamış tır. Böylesine hukuk
tekniğine dayanan bir sonucu elde etmek, ancak davay ı

61 Oğuz, Fuat, 92.
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izleyen avukatlar için önemli olabilmektedir. Buna kar şılık KENTSEL

Mahkeme, yargılama giderleri ve ücretler için 50,000 Euro VJRL İ UK

ödenmesini kararlaştırmıştır. Yani başvurucu bir şeyler
elde edemezken, Birleşik Krall ı k avukatları uygun biçim-
de ödüllendirilmi şlerdir. Mahkeme, İngiliz avukatlarına,
yalnız kendi ülkelerinden gönderdikleri başvurularla sı-
n ırl ı olmaks ızın, başka devletlerde olu şan uyuşmazlıkları
üstlendikleri zamanlarda da, ayn ı yüksek tarife üzerinden
ücret öngörmektedir. Bilindiği gibi avukatlık ücretlerini,
başvurucular karşısmda sorumlu bulunan devletler öde-
mektedir. İngiliz avukatm ın kendi devletinden alaca ğı
ücretler bizi çok fazla ilgilendirmeyecektir. Ancak onların
başka ülkelerden, örneğin kimi zaman Türkiye'den, ayr ı-
cal ıkl ı değerler üzerinden avukatl ı k ücretlerine hak kazan-
malar ı, adaletli çözümler olmamaktad ır.

Flamenbaurn/Fransa

Akiennan ve Diğerleri (18 Başvun ıcu)!Fransa

Havaalanlar ın ın neden olduklar ı çevre kirlili ği ve ra-
hatsızl ı klar karşısında A İHM'nin olumsuz tutumu bilin-
mekle birlikte, sorunları olanlar hak arama arayışlarını
inatla sürdürüyorlar. Daha çok yolcu ve yük ta şıyan çok
büyük uçakların üretilmesi, havaalarılarının çevresinde
yaşayanların yakınmalar ını da art ırmıştır. Teknolojik ge-
lişmeler nedeniyle, büyüyen alanlar ve kara ileti şiminin
zorunlu k ıldığı bağlantı yolları, mahalleleri, giderek kasa-
balar ı, havaalanlarının içine almaktad ır. Bu konudaki bir
dizi yeni ba şvuru da Fransa'dan gelmiştir.

Ba şvurucular, bir havaalan ının ana pistinden 800 met-
re ve 3,5 km aras ında değişen uzakl ıklarda yaşamaktad ır-
lar. Havaalan ının içinde bulunduğu konumdan daha üst
düzeye ç ıkarı lmas ı kararlaştır ı lmıştır. Böyle bir tasarı m,
uçuş pistinin de uzat ılmas ını zorunlu k ılmaktad ır. Başvu-
rucular konutlar ına ve işyerlerine yak ınlaşacak olan p.istin
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KENTSEL yarataca ğı gürültü nedeniyle bu girişime karşı ç ı kmışlar-
K İ RÜLİ K	 d ır.

Pisti uzatma kararı, yörede otııranlarla gerçekleştirilen
karşıl ıkl ı sorular ın yöneltilebildiği çevresel etki görü şme-
lerinden sonra alınmıştır. Bu konuda, yerel belediyelere
ve toplumsal örgütlerlere de dan ışılmıştır. İzlenen sürecin
sonunda, yerel ve merkez havac ı lık birimlerinin raporları
doğrultusunda, hava trafi ğinin rahatlatılmas ı için, yetkili-
lerce pistin 450 mt uzat ılmas ına izin verilmiştir. Başvuru-
cular ise, yasal yollara başvurarak, pistin uzatmasma kar şı
çıkmışlar, ancak olumlu bir sonuç alamam ışlard ır.

Uzatılan pistin çah şt ırılmaya başlamas ı ndan sonra
başvurucular, kendilerine yaklaşan pistteki artan uçu şlar
nedeniyle alandan çevreye yay ılan gürültünün düzeyi-
nin ve uğrad ı kları yitiklerin uzman bilirki şi eliyle ayrınt ı l ı
bir raporla değerlendirmesini istenıişlerdir. Uzman bilir-
kişinin düzenlediği raporda, özellikle iki konu üzerinde
durulmu ştur. Pistin uzamas ı nedeniyle artan gürültüye
karşı evlerinin yal ıtım ı için başvurucuların ek harcamalar
yapmak zorunda bulunduklar ı belirtilmiştir. İkinci ola-
rak, pistin uzatı!mas ınm taşınmazlar ın ın piyasa değerinde
önemli dü şüşler yarattığı, bu nedenle uğrad ı kları zararın
da giderilmesi gerekti ği üzerinde durulmuş tur. Yerel mah-
kemeler, yak ınmac ıların istemlerini, havaalan ı civarında
yaşayanların katlanmalar ı gereken toplumsal ho şgörünün
bir sonucu olduğu gerekçesiyle yerinde bulmamış ve da-
vaların ı reddetmiştir.

İç hukukta giderilemeyen uyu şmazl ık nedeniyle
AİHM, yazış ma kararı alarak başvurunun araştırılmas ına
girmiş ve olayın çözümü için gerekli gördü ğü soruları so-
rumlu hükümete yöneltmi ştir. Mahkeme, havaalan ından
gelen gürültünün ölçüstinü, bu konuda oluşan sorunların,
başvurucuların Sözleşme'nin 8. maddesi ile korunan özel
ve aile yaşamlar ına, konutlarına saygı gösterilmesini iste-
me hakk ı bağlam ında yan ı tlaıı mas ın ı istemiştir. Mahkeme
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ayrıca havaalan ı çevresindeki ta şınmazlar ın piyasa de ğer- KENtSEL

lerindeki % 70 ile % 90 aras ındaki düşmelere karşın gide- KRUUX

rim ödenmemesinin 1 Numaral ı Protokol'ün 1.maddesinin
koruduğu malvarhğı haklar ı bağlamrnda değerlendirilme-
si istemi ş tir.62

(Flamenbaum, Akierman ve Di ğerleri (18 Başvurucu)

/ Fransa 2007)

Havaalanlar ıyla ilgili dava sonuçlarına göre Fransa'dan

gönderilen dosyan ın başvurucuları, çok daha somut ve
gerçekçi istemler öne sürmü şlerdir. Pistin yaklaşmas ı ne-

deniyle ta şınmazlarında değer düşmeleri olmas ı, güçlü bir

olas ı l ıktır. Konutlar ın yalıtımlar ının da ek harcamalar ge-

tireceği aç ıkt ır. Böylesine somut parasal istemler, 1 Numa-
ral ı Protokol'ün 1. maddesinin korunmas ı altındad ır. Baş-
vurucular tüm yitiklerini geri alamasalar bile, kamu yarar ı
ile kişisel yitiklerinin dengelenmesi sonucunda orant ıl ı bir

tazminat alabilirler. Henüz yeni ba şlayan araşt ırmalar so-
nucunda ilginç bir karar ç ı kabileceği görüşündeyiz.

b. Konutlar Aras ında Bir Disko

Moreno Gornez/ispanya

İspanyol vatandaşı olan 1948 doğumlu Bayan Pilar

Moreno Gomez, 1970 y ılundan beri Valensiya'n ın yerleşim
bölgesi içinde kalan bir dairede oturmaktad ır. 1974 y ı lın-

dan başlayarak Valensiya Kent Meclisi, ba şvurucunun ko-

nutunun yak ınında, bölge sakinlerine uyumay ı olanaks ız
k ı lan bar, cafe ve diskoteklerin aç ılmas ına izin vermekte-

dir. Yak ınmalar ın artmas ı nedeniyle Kent Meclisi, gürül-
tü yüzünden ile ortaya ç ıkan sorunlar ı incelemesi için bir
uzman görevlendirmi ştir. Uzman taraf ından hazırlanan

67 www.echr.coeint
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KENJSEL raporda, Cumartesi sabahlar ı saat 03.30'dan sonra 115 de-
KIRDUK sibele ulaşan ses düzeyinin izin verilen s ı n ırları aştığı ve

bu durumun kabul edilemez olduğu belirtilmiş tir. Kent
Meclisi'ne polis taraf ından sunulan bağıms ız bir raporda
da, gece kulüplerinin ve diskoteklerin sistematik bir biçim-
de zamanında kapatılmadığı, yöre halk ınm yakınmaları-
n ın yerinde olduğu belirtilmiş tir.

1996 y ı lında Kent Meclisi, bu semti, sesin doygunluk
düzeyine ula ş mas ı nedeni ile, s ınırlı bölge ilan etmiştir.
Böylece, yeni bir gece kulübünün aç ılmas ı gibi ses düze-
yini artt ıracak girişimlere yasak koymu ştur. Ancak Kent
Meclisi, kendi koydu ğu yasa ğı çiğneyerek başvurucunun
evinin bulunduğu binada bir diskotek aç ılmas ı için ruhsat
vermiştir. Ağustos 1997'de, ba şvurucu, bu girişime karşı
Valensiya Kent Meclisi'ne dilekçe ile başvuruda bulun-
muştur. Yönetsel birimlerin yan ıt vermemesi üzerine Va-
lensiya Yüksek Mahkemesi'nden yargısal inceleme iste-
niinde bulunmuştur. Mahkeme bu istemi 21 Temmuz 2001
günlü kararla reddet-miştir.

Moreno Comez ola ğanüstü itiraz yolu olan Anayasa
Mahkemesi'ne ba şvurmuştur. Anayasa Mahkemesi baş-
vuruyu kabul edilebilir bulmu ştur. Ancak sonraki aşama-
da, 29 Mayıs 2001 günlü kararla, başvurucunun yakınd ığı
gürültü ile ileri sürdüğü zarar aras ında doğrudan bağlantı
bulunduğuna veya evinde yaşanan sorunun Anayasay ı ih-
lal ettiğine ilişkin yeterli kamtlar ı sunamamas ı nedeni ile
istemlerini reddetmi ştir.

Yak ırıma konusu diskotek ruhsat, daha sonra Yüksek
Mahkeme'nin 17 Kas ım 2001 günlü karar ı ile iptal edilmi ş-
tir.

Başvurucu, 22 Kas ım 2001 güıılü dilekçesinde, gece
saatlerinde evinin yan ında bulunan gece kulüplerinin yol
açtığı ve ulusal organlarm yasal yollardan önleyemedik-
leri gürültü kirlili ği nedeni ile sözleşmenin 8. maddesi
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kapsamında güvence alt ına al ı nan konuta sayg ı hakkının KENISEL

ihlal edildi ğini ileri sürmektedir.29 Haziran 2004'te ka- KIRIJUK

bul edilirlik karar ı veren Mahkeme, ba şvurucunun yaşa-

dığı bölgenin gece saatlerinde, günlük ya şamın akışını ve
özellikle hafta sonlar ın' etkileyecek biçimde rahats ızlığa
neden olduğunun su götürmez bir durum olduğunu be-
lirtir. Gürültü kirliliğinin varlığı çeşitli girişimlerle ortaya
konulmu ştur. İspanyol yetkililer bu gerçeği kendi i şlemle-

ri ile belgelemi ş ve aşır ı gürültünün varl ığını benimsemiş
bulunmaktad ırlar. Bu koşullar alt ında, yetkililerin gürül-
tü kirliliği aç ısından yasakl ı bölge olarak saptad ıklar ı bir

alanda yaşayan ve gürültüden yak ınan kişinin kamt sun-
ma gereklili ği bulunmamal ıdır.

Ses yüksekliğinin geceleri izin verilen s ınırlar ın üze-

rinde olmas ı ve gürültünün y ıllardan beri bu koşullarda

sürdürüldüğü olgusuna dayanan Mahkeme, 8. madde
çerçevesinde korunan hakların ihlal edildiğini saptamış-

t ır. Her ne kadar Kent Meclisi, sözle şmede güvence altına

al ınan haklara sayg ıyı korumak amac ı ile bir takım önlem-

ler almış olsa da, bu kurallara ayk ır ı girişimleri önlemekte

etkisiz kalmışt ır. Sonuçta yasalar ın öngördüğü düzen bo-

zulmuştur. Mahkeme, gece saatlerinde ortaya ç ıkan rahat-

s ızl ıkları gidermek için yetkililerin gerekli önlemleri alma-
mas ı sonucunda başvurucunun konutuna sayg ı hakkının
ciddi biçimde zedelendi ğini saptamış, dayal ı devletin, baş-
vurucunun konutuna ve özel yaşamına saygı hakk ın ın gü-

vence alt ına al ınmas ı konusundaki yükümlülüklerini ye-
rine getirmediği gerekçesi ile 8. maddenin ihlal edildi ğine

karar vermiştir. Mahkeme ayrıca, sözle şmenin 41. maddesi
kapsamında başvurucunun maddi ve manevi zararlar ı için
3,884 Euro tazminat ile yarg ı lama giderleri için 4.500 Euro
ödenmesini kararla ştırrnıştır. 63

(Moreno Gomez / İ spanya,2004)

Utku K ı i ınç çevirisi.
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KENJSEL	 Comez/ İ spaııya karar ı, yerel organlar ın uygulamaları
KtRUUK ile Sözleşme haklar ı aras ında koşutluklar kuran değerlen-

dirmeler içermektedir. Ulusal hukuku uygulamak, önce-
lik! e ulusal organlar ın görevidir. Bu olayda A İHM, yerel
yönetim birimlerinden başlayarak, Anayasa Mahkemesi'ne
kadar İspanyol yürütnıe ve yargı organlar ının, kendi koy-
duklar ı kurallar ı yaşatnıakta istemsiz ve etkisiz kald ı kla-
rın ı saptamış tır. Özellikle Anayasa Mahkemesi, temel hak
ve özgürlüklerin korunmas ı nda ilkesel bir denetim yürüt-
mesi gerekirken, olaya biçimsel aç ıdan yaklaşmış, kan ıt
bağlantısmın yetersizliği gibi s ıradan gerekçelerle gerçek
görevini yapmaktan uzaklaşmış tır. Mahkeme, değerlen-
dirmelerini yalnız ulusal hukuktaki yanl ış ve eksiklere da-
yand ırnıakla yetinmemiştir. Karar ın as ıl önemli yan ı, yar-
g ılanan devletin, "başvurucunun konutuna ve özel yaşa-
mına saygı gösterilmesi hakkını güvence altına alma konu-
sundaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi" nedeniyle,
8. maddenin ihlal edildiği vurgusudur. Böylece Mahkeme,
küçük çapta da olsa, sağl ıkl ı bir çevrede ya şama hakkı ile
Sözleşme'nin 8. maddesi aras ında doğrudan bağlant ı kur-
muş olmaktad ır. AİHM'nin bu tür değerlendirmeler yapt ı -
ğı kararları çok az say ıdad ır.

c. Plajiar Engellilere Kapal ı

Bottcvitalya

Milano'nun Trezzano sul Naviglio beldesinde ya-
şayan Maurizio Botta, 26 Mart 1991 günü, İtalya'nın en
ünlü plajlar ın ı n bulunduğu Comacchio (Ferrara) Beledi-
ye Başkanı 'na bir yaz ı göndererek, k ıy ıdaki özel plaj.larm
tümünün, yürürlükteki yasamr ı gereklerine uymamalar ı
nedeniyle, kendisi gibi engellilerin denize girmelerini sa ğ-
layacak araç ve donanımlardan yoksun bulunmalar ından
yak ınmış t ır. Sonraki y ılda da, engelliler aç ıs ından koşulla-
mı düzeltilmesi için herhangi bir ad ı m atılmad ığı n ı gören
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başvurucu, hukuksal giriş imlerini yarg ısal organlar önün- KENJSEL

de sürdürmüştür.	 K İ RL İ LiK

Ba şvurucu, 9 Ağustos 1991'de, Deniz Ticaretinden so-
rumlu Bakan, Ravenna Liman müdürü, Comacchio Beledi-
ye Başkan ı ve Başkan yard ımc ısı haklarında, İtalyan Ceza
Yasas ının 328. maddesi kapsamında görevlerini ihmal et-
tikleri sav ıyla suç duyurusunda bulunmu ştur. 12 May ıs
1992'de, Soruş turma Yargıcı, işletmecilerle bağıtlanan im-
tiyaz sözleşmelerinin hepsinde plajlar ın engelliler için ge-
reken araçlarla donahlma yükümlülüğü bulunduğundan,
Ceza Yasasında tanımlanan suçun işlendiğine ilişkin kanıt

bulunmaması nedeniyle takipsizlik karar ı vermiştir. Bu ka-
rar üzerine yakmmacı, 1992 y ı lında A İHK'na başvurmu ş-
tur. Komisyon, 15 Ocak 1996'da ba şvuruyu kabul edilebilir
bulmuş, başar ıs ız kalan dostça çözüm giri şinıinirı ardmdan,
15 Ekim 1996 günlü sonuç raporunda, 8. maddenin alt ıya
karşı yirmi dört oyla, 8. madde ile birlikte 14. maddenin
oybirliğiyle ihlal edilmedi ğini kararlaştırmıştır. Ancak Ko-
misyon, davay ı 4 Aral ık 1996'de A İHM'ne göndermiştir.

Başvurucu, engellilerin kullanabilecekleri araçlar ı
bulundurmamakta direnen özel plaj i şletmelerindeki so-
runları gidermek için uygun önlemleri almayan İtalyan

Devleti'nin, kişi güvenliği ve özel yaşam haklar ın ı çiğne-
diğinden yakınmıştır. Mahkeme, olay ın çözümü için önce-
likle, başvurucunun ileri sürdüğü olayların, sözleşmenin
8. maddesiyle korunan "özel yaşama sayg ı " kavram ı ile bağ-

daşıp bağda şmadığını tartış mıştır.

Mahkeme'ye göre "özel ya şam, kiş inin nesnel ve duygusal

bütünlüğünü içerir. Sözleşmenin 8. maddesinde yer alan güven-

ce, öncelikle, dışandan bir el atina olmaks ı z ı n, bireylerin diğer

insanlarla olan ilişkilerinde kişiliklerini özgürce geliş tirmeleri-

ni sağlamayı amaçlar. İncelenen davada ba şvurucu, devletin bir

eyleminden değil, eylemde bulunmamas ı ndan yak ı nmaktad ı r. 8.

maddenin temel amacı bireyi kamu organları n ı n keyfi giriş im-

lerine karşı korumaktı r. Bununla birlikte 8. maddenin kapsam ı ,

devleti yaln ızca hukuk d ışı giriş im lerden kaçı nmaya yönleıı dir-
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KENrSIL mekle s ın ı rl ı değildir. Devletlerin negatif yükümlülüklerinin
K İ RIiUK yan ı s ı ra, özel ya da aile ya şam ı na sayg ı n ı n doğas ı ndan kaynak-

lanan pozitif yükümlülükler de olabilmektedir. Bu yükün ı lülik,
bireylerin kendi aralarındaki ilişkilerde de, özel yaşama sayg ı n ı n
sağlanabilmesine yönelik önlemlerin alınmas ı n ı içerebilir. Bu-
nunla birlikte sayg ı kavram ı, kesin bir biçimde tan ı mlanmam ış-
tı r. Bu tür yükümlülüklerin var olup olmadığın ı saptayabilmek
için, genel ç ıkar ile bireylerin ç ı karlan aras ı nda sağlanmas ı gere-
ken adil dengenin gözetiln ı esi gerekir. Devletin bu konuda takdir
yetkisi bulunduğu aç ıktı r. Mahkeme, ilkesel olarak başvurucu-
nun talep ettiği önlen ı lerle, özel veya aile yaşam ı aras ı nda yakı n
ve doğrudan bağlantı n ı n bulunduğu koş ullarda, devletin bu tür
yükümlülükleri olduğunu ben imsemektedir. İncelenen davada
Bay Botta'n ı n ileri sürdüğü, tatilleri s ı ras ı nda gittiği olağan
yaşam alan ından uzaktaki bir yerde k ıyıya ve denize ula şabilme
hakkı, devletin özel plaj işletmelerinin ihn ıallerini gidermek ve
başvurucunun özel yaşam ı n ı düzeltmek için almaya zorlandığı
önlemlerle doğrudan bağlantıs ı kurulabilecek nitelikte değildir.
İstein, geniş ve belirsiz bir alan ı olan, kiş iler aras ı ilişkilerle ilgi-
lidir." Bu nedenle Mahkeme, olayda 8. maddenin uygula-
namayacağı görü şünde olmu ştur.

Konuyu bir kez de eşitlik temelinde tartışan Mahke-
me; 14. maddenin, sözle şmenin tanıdığı nesnel haklar ın ta-
mamlay ıcısı niteliğinde olduğunu, uygulamadaki etkisinin
yaln ızca Sözleşme'nin güvence altına aldığı diğer hak ve
özgürlüklerin kullan ılmas ıyla bağlant ı l ı olmas ı nedeniyle,
bağıms ız bir varlığı bulunmadığını belirtmiştir. Temel hak-
lardan birinin veya birkaç ının çiğnenmediği koşullarda 14.
maddenin uygulanmas ı söz konusu edilemeyece ğinden,
Mahkeme'nin 8. maddenin uygulanabilir olmad ığı yolun-
daki yargısı karşıs ında, 14. maddenin bu davaya uygula-
namayacağma karar verilmi ştir."

(Botta/ İtalya, 1998)

Yargı tay Ba şkanl ığı http://www.yargitay.gov.tr/  Dış iş leri Bakanl ığı
Çok Tarafl ı Siyas ı İşler Genel Müdürlüğü taraf ından yap ı ian çeviri-
den özetlenmiştir.
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Avrupa Konseyi İnsan Haklar ı birinıierince gerçekleş- KENTSU

tirilen yay ınlar, insan haklar ı hukukunun öğrenilip uygu- Kİ RiIUK

lamaya dönüş türülmesi aç ıs ından önemli yararlar sağla-
maktad ır. Ancak bu tür kitaplarda, genellikle tüm resmi
yayınlarda oldu ğu gibi, olumsuz değerlendirmelere arka
ç ık ılmakta, AİHM'nin yanl ış kararlar ı da savunulmakta-
d ır. Örneğin AK İnsan Haklar ı Başkanlığı'nın yay ınladığı
ve yararlandığımız kaynaklar aras ında önemli yeri bulu-
nan kitapta, Ba şvurucu Botta' nın yakınmalar ı, "olağan yaşa-

m ında oturduğu yerden uzak olan bir yerde, tatili s ı ras ında plaja

ve denize eri şıne hakk ı n ı kullanabilme aç ı s ı ndan, özel plajiarın
eksikliklerini gidermek için Devletin almas ı gereken önlemler ile

başvurucunun özel ya şam ı aras ı nda doğrudan bir bağ kurula-

mayacak kadar geniş ve kapsam ı belirsiz bulunrnuş tur."65 denil-
mektedir. Kararın gerekçesinde de yer aldığı gibi Mahke-
me, başlıca iki nedene dayanarak ba şvuruyu reddetmiş tir.
Birincisi, Avrupal ı vars ılların bulu şma yeri olan ünlü Lido
Degli Estensi plajlar ırun, doğrudan İtalyan devleti tarafın-
dan işletilmemesidir. Bu anlay ış, devletlerin objektif so-
rumlulukları ile bağdaşmamaktad ır. Her toplumda kamu
düzeninin ba ş lıca sorumlusu olan devletler, bireyler ara-
sındaki ilişkilerin Sözleşme ilkeleri do ğrultusunda yürü-
tülmesi için kurallar koymak ve bunlarm uygulanmas ın ı
sağlamakla görevlidirler. Bu, devletlerin varl ık nedeni ve
objektif sorumluluklar ının bir gereğidir. Mahkeme'nin za-
man zaman çeşitli kararlar ında, "havaalan ın ı, atık deposurn ı ,

plajları " devletin işletmediği gerekçesini bir tür sorumsuz-
luk nedeni olarak öne ç ıkarmas ı, yaln ız sözleşmeye değil,
"devlet" olgusunun işlevlerine de aykır ıd ır.

Mahkeme'nin ikinci ret gerekçesi, ya şadığı kentten
uzak bir yerde tatilini geçirdiği s ırada başvurucunun plaja
ve denize erişme hakkı ile, devletin özel yaşamı korumak
amacıyla alacağı önlemler aras ında doğrudan bir bağ kur-
manm içerdiği belirsizliklerdir. Oysa başvuı-ucunun yaşa-
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Güney D İ NÇ

KEN5EL d ığı Milano bir k ıy ı kenti değildir. Milano'da oturan bütün
K İ RL İliK insanlar denize ula şmak istedikleri zaman, çe ş itli uzak-

lıktaki kıy ılara inmek zorundad ırlar. Nitekim karardan
öğrendiğimize göre 1992 yaz ında başvurucu Lido degli
Estensi plajiarına gitmiş, engelliler aç ıs ından hiç bir dü-
zenleme yapılmad ığı halde yerel sahil görevlisinden izin
alarak kamuya aç ı k plaja kendi arabas ıyla girmiştir. Ancak
bu olay, sorunu çözmemektedir. Engellilerin devinim ola-
nakları ile, onların özel ya şamlarına saygı gösterilmesini
isteme hakları aras ında herhangi bir belirsizlikten söz edi-
lemez. Özel plajların engelliler aç ıs ından eksikliklerini gi-
dermek için al ınmas ı gereken önlemler, devletlerin objektif
görevleri aras ındad ır. Sonuç olarak Mahkeme, anlaşılmas ı
güç bir ilgisizlikle Botta'n ın istemlerini reddetmi ştir. Açık-
ça belirtmeliyiz ki, bu karar A İHM'ne yakışmamaktad ır.
Karar ın olumlu yanı ise, Mahkeme'nin ba şvuruyu reddet-
mekle birlikte, engelli haklar ının Sözleşme'nin 8. maddesi
bağlammda ele al ınabileceği yolundaki görüşüdür.

Ancak Botta'n ın girişimleri, engelli haklar ı aç ıs ından
iki önemli kazan ım sağlamıştır. 9 Ağustos 1997'de Comac-
chio Bölge Konseyi, söz konusu sahilin, yürürlükteki yasa
uyarınca en geç 30 Nisan 1999'da tamamlaıımak üzere, en-
gellilerle ilgili sorunların çözümüne yönelik bir iyile ştiril-
me plan ını kabul etmiştir. As ıl önemli kazan ım ise, karar
ekseninde tartışılan engelli hakların ın İtalya'n ın sın ırlar ı-
nı da aşarak, uluslararas ı kamuoyunda daha geni ş bir ilgi
alanına ulaşmas ı olmu ştur
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