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Mahkemesi (Ġkinci Bölüm), yukarıda belirtilen 24 Eylül 2007 tarihli
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OLAYLAR
1. BaĢvuran Muammer Demir 1950 doğumlu bir Türk vatandaĢı olup,
Muğla’da ikamet etmektedir. BaĢvuran, Mahkeme önünde, Ġzmir Barosuna
kayıtlı Avukat A. Demir tarafından temsil edilmiĢtir.
2.

Türk Hükümeti (“Hükümet”) kendi görevlisi tarafından temsil

edilmiĢtir.
A. Dava koşulları
3. Davaya konu olaylar, taraflarca ibraz edildiği Ģekliyle, aĢağıdaki gibi
özetlenebilir.
4. BaĢvuranın, Muğla iline bağlı Milas ilçesinin Ören mahallesinde yer
alan ve tapu sicilinde parsel no. 2111 Ģeklinde kayıtlı olan bir arsası
bulunmaktaydı.
5. Ören Belediyesi (“Belediye”) 13 Aralık 1988 tarihinde, yerel imar
planında, baĢvurana ait arsasının ilkokul alanı olarak ayrılmasına karar
vermiĢtir.Ayrıca, tapu siciline, baĢvuranınarazisi üzerinde inĢaat izni
almasını imkânsız kılan arazi durumunu belirtenbir Ģerh düĢülmüĢtür.
6. BaĢvuran, 19 Ağustos 1994 tarihinde, belediye yetkililerinden, yerel
imar planının değiĢtirilmesini veya arazisinin kamulaĢtırılmasını talep
etmiĢtir. Belediye cevap olarak, arazisinin okul binasının inĢası için
kullanılacağından, baĢvuranın doğrudan Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne
baĢvurmasını istemiĢtir.
7. BaĢvuran, 31 Ağustos 1994 tarihinde, arazisinin kamulaĢtırılması
veya

imar

planının

değiĢtirilmesi

talebiyle

Milas

Milli

Eğitim

Müdürlüğü’ne baĢvurmuĢtur. BaĢvuran herhangi bir cevap almamıĢtır.
8. BaĢvuran, 20 Eylül 2001 tarihinde, Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
(“Milli Eğitim Müdürlüğü”) talebini tekrar iletmiĢtir. Milli Eğitim
Müdürlüğü, 11 Ekim 2001 tarihinde, arazisinin devlet okulunun inĢası için
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gerekli olduğu ve yeterli kaynak sağlandıktan sonra arazinin ileride
kamulaĢtırılacağı yönünde baĢvuranı bilgilendirmiĢtir.
9. BaĢvuran, 15 Kasım 2001 ve 5 Mart 2002 tarihlerinde talebini Milli
Eğitim Müdürlüğüne tekrar ileterek, arazisinin kamulaĢtırılmasını veya imar
planının değiĢtirilmesini istemiĢtir.Milli Eğitim Müdürlüğü baĢvuranın
talebine cevap vermemiĢtir.
10. BaĢvuran belirtilmeyen bir tarihte, Milli Eğitim Müdürlüğünün
zımni ret iĢleminin iptali istemiyle Muğla idare Mahkemesi önünde bir dava
açmıĢtır.
11. Muğla Ġdare Mahkemesi, 31 Aralık 2003 tarihinde, baĢvuranın
davasının reddine karar vermiĢtir. Söz konusu karar, 18 Aralık 2006
tarihinde DanıĢtay tarafından onanmıĢ ve kesinleĢen karar 18 Nisan 2007
tarihinde baĢvuranın temsilcisine tebliğ edilmiĢtir.
B. İlgili iç hukuk ve uygulaması
12. AĢağıda bahsi geçen (bk. § 16) Tazminat Komisyonu’na iliĢkin iç
hukuk ve uygulamasına dair bilgilere Turgut veDiğerleri / Türkiye (k.k.),
no. 4860/09, 26 Mart 2013 vePaksoy ve Diğerleri / Türkiye (k.k.),
no. 19474/10, 7 Haziran 2016kararlarından eriĢilebilir.

ġĠKÂYETLER
13. BaĢvuran, iç hukukta yürütülen yargılamaların uzunluğu nedeniyle
SözleĢme’nin 6. maddesi uyarınca adil yargılanma hakkının ihlal edildiği
konusunda Ģikâyette bulunmuĢtur.
14. BaĢvuran, SözleĢme’ye Ek 1. No.lu Protokol’ün 1. maddesi
uyarınca,

arazisine

getirilen

kısıtlama

nedeniyle,

mal

ve

mülk

dokunulmazlığı hakkının ihlal edildiği konusunda Ģikâyette bulunmuĢtur.
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HUKUKĠ DEĞERLENDĠRME
15. BaĢvuran, davası kapsamında iç hukukta yürütülen yargılamaların,
SözleĢme’nin 6 § 1 maddesinin gerektirdiği üzere makul bir sürede
tamamlanmadığı

hususunda

Ģikâyette

bulunmuĢtur.BaĢvuran

ayrıca,

SözleĢme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesine dayanarak, yerel imar
planıyla arazisine getirilen kısıtlamanın, mal ve mülk dokunulmazlığı
hakkına orantısız müdahale teĢkil ettiğini belirterek Ģikâyette bulunmuĢtur.
16. Hükümet, 6384 sayılı Kanun uyarınca, uzun yargılamalar, kararların
icrasının ertelenmesi ve kararların icra edilmemesine iliĢkin baĢvuruları ele
almak üzere yeni bir Tazminat Komisyonu kurulduğunu kaydetmiĢtir.
Hükümet ayrıca, 16 Mart 2014 ve 9 Mart 2016tarihlerinde kabul edilen
kararlarla, Tazminat Komisyonunun görev alanının, diğer Ģikâyetlerin yanı
sıra, baĢvuranlara ait arazilerin yerel imar planında kamunun kullanımına
tahsis edilmesi nedeniyle mal dokunulmazlığı hakkının ihlal edildiği
iddialarına

iliĢkin

Ģikâyetleri

inceleyecek

Ģekilde

geniĢletildiğini

belirtmiĢtir. Dolayısıyla Hükümet, baĢvuranın Tazminat Komisyonuna
herhangi bir baĢvuruda bulunmamıĢ olması nedeniyle iç hukuk yollarını
tüketmediğini ileri sürmüĢtür.
17. Mahkeme, Hükümet tarafından iĢaret edildiği üzere, Ümmühan
Kaplan/Türkiye (no. 24240/07, 20 Mart 2012) davasında pilot karar
usulünün uygulanmasının ardından Türkiye’de yeni bir iç hukuk yolunun
oluĢturulduğunu gözlemlemektedir. Akabinde Mahkeme, Turgut ve
Diğerleri / Türkiye ((k.k.), no. 4860/09, 26 Mart 2013) ve Paksoy ve
Diğerleri / Türkiye ((k.k.), no. 19474/10, 7 Haziran 2016), davalarında
verdiği kararlarda, baĢvuranların iç hukuk yollarını, yani yeni hukuk yolunu
tüketmedikleri gerekçesiyle baĢvuruları kabul edilemez bulmuĢtur. Bu
Ģekilde Mahkeme, özellikle, söz konusu yeni hukuk yolunun öncelikli
olarak eriĢebilir olduğu ve uzun yargılamalar ile baĢvuranlara ait arazilerin
yerel imar planlarında kamunun kullanımına tahsis edilmesine dair
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Ģikâyetler bakımından makul bir tazminat imkânı sağlamaya elveriĢli olduğu
kanısına varmıĢtır.
18. Mahkeme, Ümmühan Kaplan (yukarıda anılan, § 77) davasına iliĢkin
kararında, Hükümete hâlihazırda tebliğ edilmiĢ bu tür baĢvuruları normal
usul uyarınca incelemeye devam edebileceğini vurgulamıĢtır.
19. Ancak Mahkeme, Hükümetin baĢvuranın 6384 sayılı Kanunla
getirilen yeni iç hukuk yoluna baĢvurmadığına iliĢkin itirazını dikkate
alarak, yukarıda anılan Turgut ve Diğerleri ile Paksoy ve Diğerleri
davalarında vardığı sonucu yinelemektedir.
20. Mahkeme, yukarıdaki hususları dikkate alarak, baĢvurunun iç hukuk
yollarının tüketilmediği gerekçesiyle SözleĢme’nin 35 §§ 1 ve 4 maddesi
uyarınca reddedilmesi gerektiği sonucuna varmıĢtır.
Bu gerekçelerle, Mahkeme, oy birliğiyle,
BaĢvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.
ĠĢbu karar Ġngilizce dilinde tanzim edilmiĢ olup, 2 Mart 2017 tarihinde
yazılı olarak tebliğ edilmiĢtir.

Hasan Bakırcı
Yazı ĠĢleri Müdür Yardımcısı

Paul Lemmens
BaĢkan

