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Bireysel Başvuruda Pozitif Yükümlülükler Doktrininin Uygulanmasına İlişkin Bir 
Değerlendirme1 

Bireysel başvuru mekanizmasının ulusal hukuka dahil edilmesiyle, İnsan Hakları 
Avrupa Mahkemesi (İHAM) tarafından geliştirilen pozitif yükümlülükler doktrini, 
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) içtihatlarına yerleşmeye başlamıştır. Bu çalışmada 
pozitif yükümlülüklerin bireysel başvuru içtihatlarıyla şekillenen kapsam ve 
sonuçlarının kısaca sergilenmesi amaçlanmaktadır.  

Pozitif Yükümlülükler Kavramı 

Devletlerin temel haklara ilişkin üç tür yükümlülüğü üstlendiği kabul edilmektedir; 
bunlar, bir hakkın kullanımının engellenmemesi anlamına gelen ‘saygı gösterme 
yükümlülüğü’, bir hakkın üçüncü kişilerin eylemlerine karşı ‘korunması yükümlülüğü’ 
ve bir hakkın etkin bir şekilde kullanılması amacıyla belirli tedbirlerin öngörülmesi ve 
alınması anlamında ‘gerçekleştirme yükümlülüğü’ olarak saptanmaktadır.2 Ancak esas 
itibariyle ekonomik ve sosyal haklara yönelik yapılan bu üçlü tasnif İHAM tarafından 
doğrudan benimsenmek yerine, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde (İHAS) yer alan 
medeni ve siyasi hakları ilgilendiren; negatif ve pozitif yükümlülükler ayrımı kabul 
edilmiştir. İHAS’ın 1. maddesinde yer alan; ‘taraf devletlerin yetki alanlarında bulunan 
herkesin sözleşme haklarından yararlanacağını güvence altına alan’ yükümlülük; 
sözleşme haklarını ihlal etmekten kaçınma ve bunlara saygı gösterme yükümlülüğüne 
denk gelen negatif yükümlülüklere işaret etmekte ve bu çalışmanın kapsamı dışında 
kalmaktadır.3 Bu çalışmayı ilgilendiren pozitif yükümlülükler ise sözleşmenin lafzında 
doğrudan yer almamakla birlikte, İHAM’ın içtihatlarıyla geliştirilen ve sözleşmedeki her 
bir hak için öngörülen bir doktrindir.4 İHAM’ın içtihatlarında pozitif yükümlülüklerin tek 
tek listelendiği bir tanım ve yorum tercih edilmediği gözlemlenmekle birlikte; bunlar 
devletlerin takdir yetkisi kapsamında; normatif düzenlemeleri ve güvenceleri yapma, 
hakların ihlal edilmesini önleyecek tedbirler alma, etkin bir soruşturma yürütme, 
hakların ihlalini düzeltmeye yönelik etkili hak arama mekanizmalarını kurma, gerekli 
cezai ya da hukuki yaptırımları uygulama olarak sıralanmıştır.5  

İHAM’ın pozitif yükümlülükler doktrininin bizim hukukumuzdaki anayasal temeli; genel 
olarak 2. ve 5. maddelere göre ‘insan haklarına saygılı’ olarak kurulan devletin temel 
amacının temel hak ve hürriyetleri sınırlayan engelleri kaldırarak bunları 
gerçekleştirme yükümlülüğüne dayandırılmaktadır. Temel hakların üçüncü kişilerin 
eylemlerine karşı korunması yükümlülüğünün anayasal dayanakları olarak; 176. 
maddedeki ‘Türk vatandaşlarının (….) birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı (...) 
göstermesi’ kuralıyla 11. maddedeki; “Anayasa hükümleri (…) diğer kuruluş ve kişileri 
de bağlayan.” ve 12. maddedeki “temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve 
diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder” hükümlerine işaret 
edilmektedir.6 Buna ek olarak, Anayasada güvence altına alınan her bir hakkın kendi 
içinde devletin pozitif yükümlülüklerini öngördüğü kabul edilmektedir. Keza, AYM de 
İHAM gibi olumlu edimde bulunmayı gerektiren koşulların kesin çizgilerle belirlenmesi 
yönünde her başvuruda geçerli olacak bir pozitif yükümlülükler teorisi oluşturmayı 
tercih etmemiştir.7  

Türk hukuk doktrininde pozitif yükümlülüklerin türlerini sınıflandırmada kavramsal bir 
yeknesaklık bulunmadığı dikkat çekmektedir; somutlaştırmak gerekirse, hukuki 
tedbirler alma ödevi ve pratik veya operasyonel tedbirler alma ödevi8, koruma ve 
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gerçekleştirme yükümlülüğü9, koruma ve usul yükümlülüğü10, usuli ve esasi 
yükümlülükler bu alanda yapılan başlıca ayrımlardır. Bunlar içerik bakımından büyük 
oranda örtüşerek ve birbirini tamamlayarak pozitif yükümlülüklerin kapsamını 
oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı bakımından; gerçekleştirme ve koruma 
yükümlülüğü ayrımının kabul edilmesi pratik bir sonuç sağlayacaktır, zira 
gerçekleştirme yükümlülüğü hem esasi hem de usuli boyutu kapsamaktadır.11 Koruma 
yükümlülüğü ise temel hakların özel hukuk kişilerinin eylemlerine karşı koruması 
açısından temel hakların yatay etkisi doğrultusunda incelenecektir.  

Gerçekleştirme Yükümlülüğü 

Gerçekleştirme yükümlülüğü; temel hakların etkili bir şekilde kullanılması için alınması 
gereken yasal, idari ve yargısal tedbirler ile mevcut düzenlemelerin etkili bir şekilde 
uygulanmasını gerektirmektedir. Anayasa’nın 17. maddesindeki ‘herkesin, yaşama, 
maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu’ hükmü; AYM’ye 
göre; devletin yetki alanında bulunan tüm bireylerin yaşam hakkını kamusal 
makamların eylemlerinden kaynaklanabilecek risklere karşı koruma yükümlülüğünü 
içermektedir.12 On iki yaşındaki başvurucunun hayvan otlattığı arazide mayın 
patlaması sonucu yaralanması üzerine, idarenin mayınlı araziye girişi önlemek için 
aldığı tedbir ve kontrol faaliyetlerinin yetersizliği sebebiyle yaşam hakkının pozitif 
yükümlülük yönünden ihlal edildiğine karar verilmiştir.13 Anayasa’nın 41. maddesinde 
devlete, ‘ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli 
tedbirleri alma sorumluluğu’ yüklenmiştir. AYM, başvurucunun aile konutu niteliğindeki 
taşınmazın eşlerden birinin banka lehine ipotek verilmesi sebebiyle satımına ilişkin bir 
kararında, ‘devletin aile konutunu eşlerin ve diğer üçüncü kişilerin tasarrufları 
karşısında koruma yükümlülüğü bulunduğunu ve bu sebeple aile birliğinin korunması 
amacıyla hukuki işlem özgürlüğünü sınırlayan yasal düzenlemelerin kabul edildiğini 
ifade etmiştir.14 

Buna ek olarak, AYM, gerçekleştirme yükümlülüğü kapsamında mevcut yasal 
düzenlemelerin ilgili hakkın kullanımını sınırladığı durumlarda; kamu görevlilerine belirli 
davranış yükümlülükleri öngördüğü dikkat çekmektedir. AYM, eğitim sisteminde 
değişiklikler getiren bir kanun teklifini protesto etmek gibi barışçıl amaçlarla yapılan bir 
gösteri yasadışı yapılsa dahi, grubun dağıtılması yönünde polisin daha sabırlı ve 
hoşgörülü olması gerektiğine karar vermiştir.15  

Pozitif yükümlülüklerin usuli boyutu sıklıkla etkili soruşturma yükümlülüğü biçiminde 
tezahür etmektedir. AYM’ye göre yaşam hakkı bağlamında pozitif yükümlülüklerin usuli 
boyutu; ‘yaşanan ölüm olaylarını tüm yönlerini ortaya konmasına ve sorumluların 
belirlenmesine imkan tanıyan etkili ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesini’ 
gerektirmektedir.16 AYM’nin bu kapsamdaki içtihatları değerlendirildiğinde; 
soruşturmayı makul bir özen ve süratle bitirme yükümlülüğü, soruşturmayı bağımsız 
ve tarafsız yürütme, yargılama sonunda suçun sabit olması durumunda caydırıcı bir 
ceza verme gibi yükümlülüklerin kabul edildiği anlaşılmaktadır.17  

Pozitif yükümlülüklerin; temel hak ve özgürlüklerin etkili kullanımını genişleten 
niteliğine karşılık, AYM’nin bunu daraltan kararları da bulunmaktadır. Sözgelimi 
Anayasa’nın 63. maddesinde tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması hususunda 
devletin yükümlülüğüne ilişkin bir başvuruda AYM, konu bakımından yetkisizlik kararı 
vermiştir.18 İHAM’ın bu yükümlülüğü mülkiyet hakkı kapsamında yorumladığı göz 
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önünde bulundurulduğunda, AYM’nin anılan yorumu devletin pozitif yükümlülüklerinin 
uygulama alanını sınırlamaktadır.19  

Koruma Yükümlülüğü Kapsamında Yatay Etki 

Devletin kendi yetki alanında bulunan kişilerin haklarını üçüncü kişilerin eylemlerine 
karşı koruması yükümlülüğü; temel hakların yatay etkisini oluşturmaktadır.20 AYM’nin 
bir Hidroelektrik Santral Projesi’nin inşasına ilişkin idarenin gerekli çevresel etki 
değerlendirmesi yapması (ÇED) yükümlülüğünü yerine getirmediği iddiasıyla yapılan 
başvuruda bireylerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı kapsamında devletin pozitif 
yükümlülüğünün yatay etkisini büyük bir titizlikle incelemiştir.21  Yatay etki 
kapsamındaki yükümlülükleri tahdidi olarak saymamakla birlikte bunları; çevresel bilgi 
edinme, çevresel karar alma süreçlerine katılım ve çevresel konularda yargısal yollara 
başvurunun sağlanması olarak vurgulanmıştır.22 AYM, ÇED yükümlülüğünün yerine 
getirilmemesine ilişkin başvurucunun talep ve iddialarının yargı mercileri önünde 
gerektiği gibi değerlendirilmemesini kamusal makamların pozitif yükümlülüklerinin ihlali 
olarak yorumlamıştır.23 

AYM, terör saldırısı vakalarında olduğu gibi bireylerin yaşam haklarının üçüncü kişilerin 
suç niteliğindeki eylemleri nedeniyle tehdit altında olduğu durumlarda, devletin önleyici 
tedbirler alma yükümlülüğünü vurgulamaktadır.24 Üçüncü kişilerin eylemlerinden dolayı 
bireylerin haklarını koruma yükümlülüğün sınırını “gerçek ve yakın tehlike içinde 
olunduğunun bilinip bilinmediği ya da bilinmesinin gerekip gerekmediği” 
oluşturmaktadır.25 Bu durumda devletin ilgili makamları ‘makul ölçüler çerçevesinde ve 
sahip olduğu yetkiler kapsamında bu tehlikenin gerçekleşmesin önlemede başarısız 
olmuşsa’ pozitif yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmaktadır.26 

Tüm bu anlatılanlar ışığında, pozitif yükümlülükler doktrininin AYM içtihatlarına 
eklenmesinin, bireysel başvuruya konu olan temel hak ve hürriyetlerin etkin bir biçimde 
kullanılmasını ve korunmasını güçlendirdiği vurgulanmıştır.  AYM’nin bu bağlamda 
daraltıcı yorumlar yapmak yerine düzenli bir örüntü şeklinde işleyeceği içtihatlar temel 
haklara daha geniş bir koruma sağlayacaktır.
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