
 

17 
 

 

 

 

 

 

SOSYAL HAKLARIN DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE İNCELEME 

Eda DOĞAN*  Seydi ÇELİK** 

 

ÖZ 

 İnsan haklarının sadece kâğıt üzerinde kalan haklar olmaması için çeşitli mekanizmalarla 

korunması önemlidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer verilmiş tüm hakların en 

büyük güvencesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla 

hak ihlallerinin dava edilebiliyor olmasının çok önemli olduğu ortadadır. Ancak sosyal haklar 

bakımından korumanın halen tam anlamıyla sağlanamadığı bilinen bir gerçektir. Tartışma 

genel olarak sosyal hakların doğasından kaynaklanmaktadır. Nitekim hakların dava 

edilemeyeceği görüşünün gerekçesi olarak sosyal hakların içeriğinin belirsiz olması ve 

pozitif yükümlülük gerektirmesi ileri sürülmektedir. Öte yandan sosyal hakların dava 

edilebilir olduğu görüşü ise insan haklarının bütünlüğü ilkesi, insan haklarının bir arada 

korunması düşüncesi ve hakların içinde barındırdığı öz/çekirdek yükümlülüklerle 

gerekçelendirilmektedir.  Bu makalede bu görüşleri ayrıntılı olarak verdikten sonra sosyal 

hakların dava edilebilir olmasının önemli/gerekli olduğunu gerekçeleriyle savunacağız. 

Anahtar Sözcükler: Sosyal Haklar, İnsan Hakları, İnsan Hakların Bütünlüğü, Dava 
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 GİRİŞ 

Sosyal haklar, toplumdaki güçsüzlerin insan onuruna uygun bir yaşam sürebilmesi 

için devletler tarafından desteklenmesi anlayışıyla birlikte doğmuştur. Zira kişilerin sadece 

medeni ve siyasal haklara sahip olması yeterli değildir. Özgür bireylerin insan haklarından 

tam anlamıyla yararlanabilmesi için sosyal haklara da sahip olması gerekmektedir. Aksi 

halde haklar anlamsızlaşacaktır. Örneğin, sağlık hakkı olmadan kaliteli bir yaşam hakkının 

varlığından bahsedilmeyecektir. Hakların söz konusu bağı, insan haklarının birbirine bağlı 

ve bütün olduğunu göstermektedir. Medeni ve siyasal haklar olsun sosyal haklar olsun tüm 

haklar birbirine bağlıdır ve her biri insan onurunun gerçekleştirilmesi bakımından eşit 

öneme sahiptir. 

İnsan onurunun korunması bakımından medeni ve siyasi haklarla eşit öneme sahip 

olan sosyal hakların korunması gerekmektedir. Sosyal hakların tam anlamıyla korunması 

için normatif düzenlemelerin yanında hakların dava edilebilirliği hususunun 

kesinleştirilmesi önemlidir. Bu konuda uluslararası alanda bir görüş oluşturulmaya 

çalışılmaktadır. Ancak kesin bir düşünce birliğine varılmamıştır. Sosyal hakların dava 

edilebilirliğine ilişkin ulusal alanda da kesin bir görüş yoktur. Bu çalışmanın amacı, sosyal 

hakların ulusal ve uluslararası alanda dava edilebilir olup olmadığının incelenmesidir. 

Bilindiği üzere dava edilebilirlik, bir hakkın tam anlamıyla korunması için önemli bir 

özelliktir. Bu nedenle sosyal haklar bakımından bu özelliğinin varlığının tespit edilmesi 

önemlidir. 

 

I. İNSAN HAKLARI  

A- Hakkın Tanımı 

 Hak kavramını farklı şekillerde tarif etmek mümkün olmakla birlikte, hak kavramın 

sözcük anlamından hareketle yapılan, sosyolojik anlamına vurgu yapan veya hukuki 

anlamını esas alan birçok tanımın karşımıza çıkması muhtemeldir.1 Türk Dil Kurumu Türkçe 

Sözlük’e göre hak kavramının kelime anlamı; 

                                                           
1 Özveri, Murat; Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu, Türk Hukukunda Sosyal Hakların Dava Yoluyla 

Gerçekleştirilmesi, s.140. 
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 “1.Adalet: 2.Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazan: 3.Davada veya 

iddiada gerçeğe uygunluk, doğruluk: 4. emekten doğan manevi yetki: 5.Pay: 6.Emek karşılığı 

ücret: 7.Doğru, gerçek.”2tir.  

 Kısa bir tarifle hakkı, “hukukça korunan menfaat” ya da “hukuk düzeninin kişilere 

tanıdığı yetki” olarak tanımlamak mümkündür. Kapsamlı olarak yapılan bir tarifte de hak, 

“hukuk düzenince tanınmış, sınırı, konusu, kullanma şekil ve koşulları gösterilmiş, 

yararlanılması toplumca sağlanmış özgürlüktür” olarak tanımlanmaktadır.3 Hakkı, “yasal 

düzen tarafından tanınan ve sahiplerine koruma talep etme yetkisi veren faydalar” olarak 

tanımlamak mümkündür.4 Hakkın başka bir tanımını yapan Jack Donnelly’e göre, hak 

kelimesi neredeyse bütün dünya dillerinde ahlaki, hukuki ve siyasi anlamlar içermektedir.5 

Hak kavramı konusunda hukuk genel teorisinde yapılan değişik tanımlar bulunmakla 

birlikte, bu tanımlardan en eski ve kabul görmüşüne göre hak, bireylere hukuk düzeni 

tarafından verilen bir irade kudreti, bir isteme yetkisidir.6 

B- İnsan Haklarının Anlamı 

Günümüzde uluslararası belgelerle koruma altına alınan insan hakları, tüm 

insanların insanca bir yaşam sürdürebilmesi için sahip olması gereken haklar olarak 

tanımlanmaktadır7. Bu haklar kişilerin sırf insan olmasından kaynaklanmaktadır8. Kabul 

gören bu anlayışın temelinde, insan olmanın hak sahibi olmak için yeterli olduğu görüşü 

yatmaktadır9. Tüm bu tanımlardan insan olmanın önemli olduğunu ve insan hakları kavramı 

                                                           
2http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a008bd51c5e28.6934799

3 (06/11/2017). 

3 Sur, Melda; İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 19-20, 1997-1998, Sosyal Hakların Uluslararası Alanda Korunması 

Sistemler, s. 2.  

4 Oğurlu Yücel, Gürpınar Bünyamin; Introduction To Law, İstanbul, İkinci Baskı, Mayıs 2015, s. 39. 

5http://www.edchreturkeyeu.coe.int/Source/Resources/Trainingset/Module3_ConceptualFrameworkofEDCHRE

_tr.pdf (22/10/2017). 

6 Döner, Ayhan; Şeffaf Devlette Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları, Birinci Baskı, İstanbul, Kasım 2010, s.86. 

7 Kalabalık, Halil (2013), İnsan Hakları Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s.23.  

8 Donnelly, Jack(1995), Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, Çev. Mustafa Erdoğan- Levent 

Korkut, Yetkin Yayıncılık, Ankara, s. 22; Döner, Ayhan(2003), İnsan Haklarının Uluslararası Alanda 

Korunması ve Avrupa Sistemi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 19; Uygun, Oktay(2011), Kamu Hukuku 

İncelemeleri, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, s.3. 

9 Akıllıoğlu, Tekin(2010) İnsan Hakları Kavramı- Kaynaklar ve Koruma Sistemleri, 2. Baskı, Ankara, İmaj 

Yayınevi, Ankara, s. 1. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a008bd51c5e28.69347993
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a008bd51c5e28.69347993
http://www.edchreturkeyeu.coe.int/Source/Resources/Trainingset/Module3_ConceptualFrameworkofEDCHRE_tr.pdf
http://www.edchreturkeyeu.coe.int/Source/Resources/Trainingset/Module3_ConceptualFrameworkofEDCHRE_tr.pdf
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bakımından “insan”a vurgu yapıldığını söylemek mümkündür10. Bu nedenle söz konusu 

haklar, insanın kişiliğine bağlıdır ve dokunulmazdır11.  

İnsan hakları kişilerin, onurlu ve insani değerler çerçevesinde özgür bir yaşam 

sürdürmelerini gerektirir12. Bu gerekliliğin yerine getirilmesi için devletlerden tüm 

işlemlerinde insan onurunu gözetmesi beklenmektedir. Dolayısıyla insan haklarının, insan 

onurunu koruduğu kabul edilmektedir. İnsan onuru, insan haklarının temel kavramı ve 

somut ifadesidir13. İnsan haklarını somutlaştıran insan onuru kavramı, insanın, değeri ve 

saygınlığı çerçevesinde şekillenmesini ve insan haklarına saygı gösterilmesini 

sağlamaktadır14. Dolayısıyla insan onurunun hakların somut olarak gerçekleştirilmesine 

hizmet ettiği kabul edilmektedir. 

Hakların somut olarak gerçekleştirilmesi, devletlerin haklara saygı göstermesine, 

insan haklarını korumasına ve gerektiğinde ise pozitif yükümlülükte bulunmasına bağlıdır. 

Devletlerin insan haklarına ilişkin alması gereken yükümlülükler, hakların niteliğine göre 

değişiklik göstermektedir. Örneğin “birinci kuşak haklar” devletlere çoğu zaman haklara 

müdahale etmeme ödevi yüklemektedir. Ancak günümüzde birinci kuşak hakların 

gerçekleştirilmesi için devletlerin bazı durumlarda pozitif yükümlülükte bulunmasına da 

ihtiyaç duyulmaktadır. “İkinci kuşak haklar” ise ağırlıklı olarak devletlere pozitif yükümlülük 

yükleyen hakları kapsamaktadır. Bu nedenle bu hakların gerçekleştirilmesi için mali 

kaynaklara ihtiyaç duyulduğu kabul edilmektedir15. Ancak ikinci kuşak haklar içerisinde 

devletin müdahale etmeme ödevi bulunan haklar da mevcuttur. Bu haklar dışında 

“dayanışma hakkı” olarak adlandırılan “üçüncü kuşak haklar” bulunmaktadır. Bu hakların 

gerçekleşebilmesi için ise kişiler, kurumlar ve devletlerin birlikte çalışması gerekmektedir16. 

                                                           
10 Benedek, Wolfgang(2006), İnsan Haklarını Anlamak-İnsan Hakları Eğitimi El Kitabı, 3. Bası, Avrupa 

İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Eğitim Merkezi, Graz, s. 32; Uygun, 2011, s.8. 

11 Çeçen, Anıl(1984) “Demokrasi ve İnsan Hakları”, TODAİE- İnsan Hakları Yıllığı, S.5-6, 1984, s.67-97, s.79; 

Donnelly, 1995, s. 27. 

12 Ünal, Şeref(1997), Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku, Yetkin Yayıncılık, Ankara, s. 22. 

13 Celkıs Paulius - Venckiene Egle (2011), “Concept of the Right to Health Care”, Jurisprudence, V.30, No: 1, 

s.269-286, s. 272. 

14 Akıllıoğlu, 2010, s.5; Günther Klaus(2001), Ceza İnfaz Hukukunun İnsan İmgesi- İnfaz Hukukunun 

Sorunları, Goethe- Institute ve Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara, s. 57. 

15  Uygun, 2011, s. 18. 

16 Uygun, 2011, s. 20. 
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Hakların bu şekilde sınıflandırılmasının amacı, öncelikle insan hakları kuramının ve 

uygulanmasının tarihsel gelişimini göstermeyi ve hakların oluşum sürecindeki toplumsal 

dinamiklerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır17. Hak kuşakları incelenirken insan 

haklarının, evrensel, bölünmez ve birbirine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Zira insanların 

ihtiyaçlarının karşılanması için hakların ayrım gözetilmeksizin bir bütün olarak korunması ve 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir18. 

C- Hakların Bölünmezliği İlkesi 

İnsan hakları, inceleme ve anlama kolaylığı sağlamak amacıyla çeşitli 

sınıflandırmalara tabi tutulmuşlardır. Bu sınıflandırmalardan hakların kuşaklara ayrılarak 

gruplandırılması genel kabul görmektedir. Buna göre, “birinci kuşak haklar” medeni ve 

siyasal hakları tanımlarken; “ikinci kuşak haklar” sosyal haklara karşılık gelmektedir. Bu iki 

kuşakta yer alan hakların dışında, “üçüncü kuşak haklar” olarak sınıflandırılan yeni grup 

haklar da vardır. İnsanların temel gereksinimlerinin karşılanması, insan onurunun 

korunması, insanca bir yaşamın güvence altına alınması amacıyla her dönemin ihtiyacına 

göre insan haklarının sayısında artış meydana gelmekte ve bu sebeple hak kuşakları 

gelişmektedir19. 

 İnsan haklarının farklı kuşaklar altında sınıflandırılması hakların birbirinden 

bağımsız ve ayrı olduğunu göstermemektedir. Nitekim insan hakları bir bütünü temsil eden, 

bölünmez, birbirine bağlı, evrensel, devredilmez, vazgeçilmez haklardır. İnsan haklarının bu 

özelliklerini karşılayan ilke olan “hakların bölünmezliği ilkesi”, 1966 tarihli “Ekonomik, 

Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (ESKHS)”20 başlangıç bölümünde yer alan,  “Evrensel 

İnsan Hakları Bildirisine göre, medeni ve siyasi özgürlükleri ve korku ve yoksulluktan 

kurtulma özgürlüğünü kullanan özgür insan idealinin, ancak her kişinin medeni ve siyasi 

haklarının yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından da yararlanacağı koşulların 

yaratılması halinde gerçekleştirilebileceğini kabul ederek,...” şeklinde ifade edilmektedir. 

                                                           
17 Uygun, Oktay(2017), Devlet Teorisi, 4. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, s. 501. 

18 Şahin, Adil(2010), “Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Niteliği 

Bağlamında Sağlık Hakkının Kapsamı Üzerine Bir İnceleme”, AÜHFD, C. 59, S.4, s.711-766, s. 714.   

19 Uygun, 2017, s.507. 

20“Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi” Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 16 Aralık 1966 

tarih ve 2200 A(XXI) sayılı kararıyla kabul edilerek imzaya açılmış ve 23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Türkçe metin için bkz. Gemalmaz, 2010a, s. 21-50 



  Vol 2.2 (2018) 

22 
 

Bu düzenlemenin yanı sıra bölünmezlik ilkesi, 1993 tarihli Viyana Bildirisi ve Eylem 

Programı’nda; “Tüm insan hakları evrenseldir, birbirinden ayrılamaz, karşılıklı bağımlıdır ve 

sıkı biçimde birbirine bağlıdır…” şeklinde vurgulanmaktadır21. Benzer şekilde, Avrupa 

Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin “Temel Sosyal Haklara İlişkin İnsan Hakları Avrupa 

Sözleşmesine Ek Protokol” başlıklı 1415 (1999) sayılı kararında da; “ekonomik ve sosyal 

haklar, insan onurunun doğasında bulunmaktadır ve medeni ve siyasal haklar gibi açıkça 

insan haklarıdırlar. Bu iki kategori birbiri ile bağımlıdır ve farklı biçimde ele alınamaz”22 

şeklindeki düzenleme ile hakların bölünmezliği ilkesi gösterilmektedir.  

 Düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere insan haklarının bölünmezliği ilkesi gereği, 

haklar arasında bir hiyerarşinin varlığından söz edilemez. Zira her hak farklı şekillerde de 

olsa insan onurunu temsil etmektedir23. Hiçbir hak bir diğerinden “üstün” veya “değerli” 

değildir24. Dolayısıyla, insanca yaşamın asgari koşullarını ifade eden bu haklardan biri 

diğerinden ayrıcalıklı değildir ve birisinin yokluğunda diğer haklar ve dolayısıyla insan onuru 

olumsuz yönde etkilenecektir. Örneğin, sosyal bir hak olarak nitelenen sağlık hakkının ihlal 

edilmesi halinde kişinin yaşam hakkı başta olmak üzere pek çok hakkı olumsuz yönde 

etkilenmektedir25. 

 

II. EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR 

A. Genel Olarak 

Sosyal haklar, insan haklarının sınıflandırılmasında ikinci kuşak haklar olarak da 

bilinen, ekonomik, sosyal ve kültürel haklardır. Bu haklar, herkese tanınan insan 

haklarından, tüm insanların (özellikle güçsüz durumda olanların) gerçek anlamda 

yararlanabilmesini ve böylece insanlar arasındaki eşitliği sağlamak amacıyla ortaya 

                                                           
2125 Haziran 1993 tarihli A/CONF 157/23 sayılı İnsan Hakları Dünya Konferansında kabul edilen Viyana Bildirisi 

ve Eylem Programı, parag.5.Tam metin için bkz. 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx.  

22 Şirin, Tolga(2014) “Bir İhtimal Daha Var O da Ölmek mi Dersin?(Sosyal İnsan Haklarının Anayasa Şikayeti 

Yoluyla Dava Edilebilirliği Lehine Tezler ve Öneriler)”, Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu VI 

Bildiriler- 13-14 Kasım 2014, Petrol İş Yayını, İstanbul, s. 341-366, s.345. 

23 Kalabalık, 2013, s. 44. 

24 Uygun, 2017, s.507. 

25 Şahin, 2010, s.724. 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
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çıkmıştır26. Çünkü, insanların özgür olmaları haklardan yararlanabilmeleri için yeterli 

değildir. Bu nedenle insanların haklara ulaşabilmeleri, insanca yaşayabilmeleri için devlet 

tarafından gerekli tedbirlerin alınmasının gerekli olduğu haklar gündeme gelmiştir27.  

Sosyal hakların amacı, ekonomik ve sosyal bakımdan güçsüz durumda bulunan 

kişilerin devlet tarafından korunması ve bu kişilerin desteklenerek maddi ve manevi 

varlıklarının geliştirmesini sağlamaktır28. Bu nedenle sosyal haklar, genel olarak, yoksul 

kişilerin insan haklarından faydalanmasını sağlamak ve böylece insan onuruna uygun bir 

yaşam sürdürebilmeleri amacıyla ortaya çıkan haklar olarak tanımlanabilmektedir29. Söz 

konusu hakların çoğunluğu, devletlere bir hizmet sunma, pozitif bir şey yapma görevi 

yüklemektedir. Dolayısıyla bu hakların gerçekleştirilmesi için devletlerden katkıda 

bulunmaları beklenmektedir.  

Sosyal haklar uluslararası ve ulusal düzende güvence altına alınmış haklardandır. 

1948 tarihli “Evrensel İnsan Hakları Bildirisi (EİHB)”nde söz konusu haklar ilk kez evrensel 

çapta bir belgede, hakların bölünmezliği ilkesine paralel olarak medeni ve siyasal haklarla 

birlikte düzenlenmiştir30. EİHB sonrasında ise sosyal haklar, ESKHS ile ayrıntılı şekilde 

düzenlenmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bu düzenlemelerden başka haklar 

bölgesel alanda da güvence altına alınmıştır. Avrupa Konseyi tarafından sosyal haklar, 1966 

tarihli “Avrupa Sosyal Şartı(ASŞ)31”nda düzenlenmiştir. Bu Şart, 1996 yılında revize edilmiş 

ve “Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı(GG ASŞ)32” düzenlenmiştir. 

Yukarıda sözü edilen belgelere de dayanarak sosyal hakların; çalışma hakkı, sosyal 

güvenlik hakkı, dinlenme hakkı, sendika kurma hakkı, grev ve toplu sözleşme hakkı, eğitim 

                                                           
26 Kaboğlu İbrahim(2002), Özgürlükler Hukuku, 6. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, s. 43. 

27 Kapani, Münci(1993), Kamu Hürriyetleri, 7. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, s.52. 

28 Tanör, Bülent(1978), Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, May Yayınları, İstanbul, s.54. 

29 Bulut Nihat(2009), Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 

s. 62.  

30 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarih ve 217A(III) sayılı kararıyla ilan edilen 

“Evrensel İnsan Hakları Bildirisi(EİHB)”nde, “birinci kuşak haklar” olan medeni ve siyasal haklar ile “ikinci 

kuşak haklar” olan sosyal hakların tek bir belgede, bir arada ve birlikte tanınmış, düzenlenmiştir. 

31 “Avrupa Sosyal Şartı” 18 Ekim 1961 tarihinde imzaya açılmış ve 26 Şubat 1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Türkçe metin için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, 2010b, s. 297-323. 

32 “Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı” 03 Mayıs 1996 tarihinde kabul edilmiş ve 01 Temmuz 1991 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Türkçe metin için bkz. Gemalmaz, 2010b, s. 349-389. 
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hakkı, sağlık hakkı, sosyal güvenlik hakkı, beslenme hakkı, konut hakkı, kültürel yaşama 

katılabilme hakkı olarak sayabiliriz.   

B. Sosyal Hakların Özellikleri 

İnsanların doğuştan sahip olduğu onurundan kaynaklanan sosyal haklar, özgür 

bireylerin insanca bir yaşam sürmesi için gerekli olan önemli insan haklarındandır. Bu 

haklar, ekonomik bakımdan güçsüz olanların maruz kaldığı sosyal eşitsizliklerin 

giderilmesine hizmet etmektedir. Bu nedenle hakların öznesi, genel olarak, korunması 

gereken güçsüz kişilerdir. Temel amacı toplumda sosyal adaletin sağlanması olan sosyal 

haklar, sanayi devriminin ortaya çıkardığı sosyal sorunlara, hukuki eşitliğin fiili eşitliği 

sağlayamamasına karşı bir tepki ile ortaya çıkmış olup sınıf mücadelesi sonrası varılan bir 

uzlaşmanın ifadesi olmuştur.33 

Sosyal hakların gerçekleşmesi için önceden de belirttiğimiz üzere devletlerin bizzat 

müdahalede bulunarak aktif bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Bu haklar kapsamında 

devletler pasif bir konumda değildir. Aksine hakların gerçekleştirilmesi için pozitif bir 

davranışta bulunma, gerekli hizmeti yerine getirme gibi davranışlar göstermektedir. Ancak 

bu yükümlülük, tüm sosyal haklar bakımından geçerli değildir. Örneğin sendika hakkı, toplu 

sözleşme hakkı, grev hakkı gibi bazı haklar bakımından devletin, medeni ve siyasal haklarda 

olduğu gibi “müdahalede bulunmama” şeklinde negatif bir yükümlülüğü vardır. Benzer 

şekilde medeni ve siyasal haklar da sadece negatif yükümlülük gerektiren haklar değildir. 

Örneğin, adil yargılanma hakkı, yaşam hakkı gibi bir takım hakların gerçek anlamda 

gerçekleştirilmesi ve korunması için devletlerin pozitif yükümlükte bulunması 

gerekmektedir. Görüldüğü üzere haklar negatif ve pozitif olarak kesin şekilde 

ayrılmamaktadır. Bu nedenle günümüzde haklara ilişkin üçlü bir yükümlülük 

öngörülmektedir34. Sosyal haklar bakımından da tüm insan haklarında olduğu gibi 

devletlerin; saygı gösterme, koruma ve gereğini yerine getirme olmak üzere üç tür 

yükümlülüğü olduğu kabul edilmektedir35.  Haklara saygı gösterme yükümlülüğü, devletlere 

                                                           
33 ÖZVERİ, s. 142. 

34 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ertan, İzzet Mert(2015), Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal 

Şartı Sistemi, Beta Yayıncılık, İstanbul, s.16-22. 

35 22-26.01.1992 tarihinde, Hollanda’nın Maastricht kentinde gerçekleştirilen toplantı sonucu ilan edilen 

“Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların İhlallerine İlişkin Maastricht İlkeleri” parag.6-7 için bkz. Algan, 

Bülent(2007), Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s.83. 
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kendini sınırlama, haklara müdahalede bulunmama yükümlülüğü; hakları koruma 

yükümlülüğü,  üçüncü kişiler dâhil olmak üzere kişilerin haklarının ihlal edilmesinin 

engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması yükümlülüğüdür. Hakların gereğini 

yerine getirme yükümlülüğü ise, devletin insan haklarından kaynaklanan ihtiyaçlarının 

gereğini yerine getirmesini yükümlülüğünü ifade etmektedir36. Sosyal haklar bakımından 

gereğini yerine getirme yükümlülüğü devletlerin, “makul en kısa zaman içinde” uygun 

yönetsel, mali, yargısal ve diğer önlemleri almasını gerektirmektedir37. 

Sosyal hakların niteliği gereği hakların gerçekleştirilmesi için devletlerin, yeterli 

kaynaklar ayırması gerekmektedir. Bu nedenle hakların gerçekleştirilmesi için devletlerin 

pozitif yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Sosyal hakların çoğu devletlerin 

kaynak ayırması gerekliliği nedeniyle medeni ve siyasal haklar gibi derhal uygulanmamakta, 

“aşamalı” olarak gerçekleştirilmektedir. Ekonomik ve Sosyal Haklar Komitesi(ESHK) Genel 

Yorum No. 338’te, sosyal haklar bakımından devletlerin hakları “aşamalı” gerçekleştirme 

yükümlülüğü olduğunu, hakların zamanla hayata geçirilmesinin haklara ilişkin devletlere 

yüklenen yükümlülüklerin anlamını değiştirmeyeceğini belirtmektedir. Ayrıca EKHK, 

hakların derhal gerçekleştirilmemesi durumunun, taraf devletlerin hakları tam anlamıyla 

gerçekleştirme kesin ve açık yükümlülüğü olduğu dikkate alınarak değerlendirilmesi 

gerektiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla söz konusu hakların zamanla gerçekleştirileceği 

kabulü sosyal hakların korunması amacına ulaşmak için devletlerin mümkün olduğu kadar 

hızlı ve etkili olarak harekete geçmesini engellememektedir39. Burada dikkat edilmesi 

gereken bir diğer husus, büyün kaynak tahsis edilmesi gereken sosyal hakların 

gerçekleştirilmesi bakımından devletlerin sorumluluğunun derecesinin ne olduğudur. Zira 

bu haklar bakımından devletin sorumluluğu, maddi olanaklarla sınırlı tutulmuştur. Ancak 

bu sınırlama her hâlükârda ESKHS’nin amacına ulaşabilmesini engeller nitelikte değildir. 

Nitekim kaynak yetersizliği devletin asgari ölçüde de olsa sosyal hakları sağlama temel 

                                                           
36 Ertan, 2015, s.17. 

37 Algan, 2007, s.88. 

38  BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi(ESKHK), 5. Oturum (199), Genel Yorum No:3, E/1991/23. 

Türkçe metin için bkz. Uyar, Lema, Birleşmiş Milletler’de İnsan Hakları Yorumları-İnsan Hakları 

Komitesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, 1981-2006, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, İstanbul, s.136-142. 

39 ESKHK, Genel Yorum No.3, parag.9. 
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yükümlülüğünü engellememektedir. Devletler, “mevcut kaynakların azamisini kullanarak” 

gerekli tedbirleri almalıdır. Bir başka ifadeyle devletlerin, “hakları en azından minimum 

gerekli düzeylerinin tatminini güvence altına almak biçiminde asgari öz yükümlülüğü 

vardır”40.  

Sosyal hakların “aşamalı” olarak gerçekleştirileceği özelliği tüm sosyal haklar için 

geçerli değildir. Örneğin, “kadın- erkek eşitliği (ESKHS m.3)”, “eşit işe eşit ücret(ESKHS m.7 

(a))”, “örgütlenme özgürlüğü (ESKHS m.8)”, “çocukların korunması(ESKHS m.10/3)”, 

“ilköğretimin ücretsiz olması (ESKHS m. 13/2(a))”, “anne babanın çocukların alacağı eğitimi 

belirleme hakkı (ESKHS m.13/3)”, “eğitim kurumları kurma ve yönetme özgürlüğü (ESKHS 

m. 13/4)”, “bilim ve sanat özgürlüğü(ESKHS m. 15/3) gibi haklar derhal 

uygulanabilmektedir41. 

Özetlemek gerekirse, sosyal hakların amacı insanlar arasındaki eşitsizliklerin 

giderilerek herkesin insan haklarından yararlanmasını sağlamaktır. Bu nedenle devletlerin, 

insanların insan onuruna uygun olarak yaşamasını sağlamak amacıyla hakların niteliğine 

göre negatif veya pozitif yükümlülükte bulunması, mali kaynaklarının yetersiz olması 

halinde bile sosyal hakları asgari ölçüde gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

 

III. EKONOMİK VE SOSYAL HAKLARIN SOMUTLAŞTIRILMASI 

İnsan hakları bakımından hakların bölünmezliği ilkesi temel özelliklerdendir. Bu 

nedenle insan hakları birbirine eşittir ve aynı derecede güvence altına alınmalıdır. Hakların 

tam anlamıyla koruma altına alınabilmesi için sözleşmeler veya yasalarca düzenlenmesinin 

yanında dava edilebilir olması da gerekmektedir. Bu kapsamda sosyal haklar bakımından 

söz konusu hakların dava edilebilir olup olmadığı tartışılmaktadır. Sosyal hakların dava 

edilebilirliğine yönelik tartışmalar, ağırlıklı olarak söz konusu hakların niteliğine ilişkin 

kabullere dayanmaktadır. 

A. Uluslararası Hukuk Bakımından Sosyal Hakların Dava Edilebilirliği Tartışması 

                                                           
40 ESKHK, Genel Yorum No. 3, parag. 10-11. 

41 ESKHK Genel Yorum No. 3, parag. 5.  
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Hakların dava edilebilirliği, hakların hukuken ileri sürülebilmesi ve korunabilmesini 

sağlamaktadır42. Dava edilebilirlik “bir hakkın yargı organları ya da benzer bir işlevi yerine 

getiren diğer organların incelemesine konu edinilebilmesi”dir43. Bir başka ifadeyle dava 

edilebilir olma, hakların ihlal edilmesi halinde, bireylerin bağımsız ve tarafsız bir organ 

önünde haklarını savunabilme imkânının bulunabilmesi anlamına gelmektedir. Hakların 

dava edilebilir olması önemlidir. Zira dava yoluyla denetlenme hakların anlaşılması, 

ihlallerin engellenmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır. 

Sosyal hakların dava edilebilirliği hususu, uluslararası hukuk alanında 

tartışılmaktadır. Bu alanda hakların dava edilemeyeceği düşüncesi, genel olarak üç görüş 

çerçevesinde şekillenmektedir. Söz konusu görüşlerden ilkine göre sosyal hakların içeriği ile 

insan hakkı niteliği belirsizdir ve bu haklar hukuken tanımlanabilir nitelikte değildir. Hakların 

dava edilemeyeceğine ilişkin ikinci görüş ise, seçimle iş başına gelmeyen yargı organlarının, 

hükümet tarafından belirlenen sosyal politikaya yönelik karar vermesinin kuvvetler ayrılığı 

ilkesine aykırılığı hususudur. Soruna ilişkin son olarak, sosyal hakların gerçekleştirilmesi için 

devletlerden kaynak ayırması gereken haklar olması ve bu nedenle kendiliğinden 

uygulanmasının olanaksız olması görüşü ileri sürülmektedir44.  

Sosyal hakların niteliğinin belirsiz olduğunu savunarak bu hakların dava 

edilemeyeceğini ileri sürmek günümüzde kabul edilmemelidir. Nitekim insan haklarına 

ilişkin olarak söz konusu hakları düzenleyen belgelerde net bir tanımın olmaması hakkın 

korunmayacağı anlamına gelmemektedir. Bu görüşün kabulü sosyal hakların yanında bazı 

medeni ve siyasi hakların korunmasına da engel olacaktır. Örneğin, AİHS 3. maddesinde 

düzenlenen “işkence yasağı” başlıklı madde kapsamında yasaklanan işkence, insanlık dışı ve 

aşağılayıcı muamele ve cezaya ilişkin net bir tanım verilmemiştir. Yine benzer şekilde AİHS 

8. madde kapsamında koruma altına alınmış olan “özel hayat” kavramına ilişkin olarak da 

net bir tanım verilmemiş, hakkın sınırı çizilmemiştir45. Medeni ve siyasal haklar kapsamında 

                                                           
42 Ulusoy, Ülkü Halatçı(2014) “ Uluslararası Hukuk Açısından Sosyal Hakların Yargılanabilirliği Üzerine Bir 

Değerlendirme” Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar, Ed. Kıvılcım Akkoyunlu Ertan, Filiz 

Kartal, Yeliz Şanlı Altay, TODAİ Yayınları, Ankara, s.71-84, s.71. 

43 Algan, 2007, 143-144. 

44 Algan, 2007, s127-153. 

45Yücel Dericiler, Özge(2014), Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin 

Yükümlülükleri: Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, s.225. 
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olan söz konusu haklara ilişkin net bir tanım verilmemiş olmasının sebebi, hakların koruma 

kapsamını daraltmamak, denetim organlarını kısıtlamamaktır. Görüldüğü üzere medeni ve 

siyasal hakların içeriğinin belirsiz olması bu hakların yargı organları aracılığıyla korunmasını 

engellememekte, bilakis hakların daha iyi korunmasını sağlamamaktadır. Zira söz konusu 

hakların içeriği yargı organları aracılığıyla somutlaştırılmakta ve mevcut duruma 

uygulanmaktadır. Aynı yaklaşımın sosyal haklar bakımından da ele alınması gerekmektedir. 

Sosyal hakların içeriğinin somutlaştırılması denetim organları kararlarıyla, rehber ilkeler ya 

da genel yorumlar aracılığıyla mümkündür.  Nitekim bu haklar bakımından, “Limburg 

İlkeleri”, “Maastrich Rehberi” ile ESHK tarafından yayınlanan genel yorumlar hakların 

içeriğinin tanımlanması, belirli hale gelmesi bakımından devletlere yol göstermekte, 

hakların somutlaştırılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla sosyal hakların içeriğinin belirsiz 

olması nedeniyle dava edilemeyeceğini savunmak yanlıştır. 

Sosyal haklara yönelik olarak, seçimle iş başına gelmeyen yargı organlarının, 

hükümet tarafından belirlenen sosyal politikaya yönelik karar vermesinin kuvvetler ayrılığı 

ilkesine aykırılığı görüşü de kabul edilebilir bir görüş değildir. Nitekim yukarıda da belirtildiği 

üzere denetim organları aracılığıyla içeriği belirsiz hakların somutlaştırılmasıyla denetim 

organları aracılığıyla, hakların korunması sağlanmaktadır. Hakların korunması bakımından 

önemli olan dava edilebilme hususunun, salt kuvvetler ayrılığı ilkesi ileri sürülerek 

tanınmaması haklara zarar vermektedir.  

Ekonomik ve sosyal hakların dava edilemez olduğuna ilişkin ileri sürülen bu görüşler 

hakların sınıflandırılmasına ilişkin olarak halen etkili olan negatif-pozitif hak ayrımının katı 

şekilde savunulmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu şekildeki katı ayrım daha önce de 

belirttiğimiz üzere günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Çünkü negatif olarak sınıflandıran 

birinci hak kuşağına giren haklardan bazıları pozitif yükümlülük gerektirirken; pozitif 

sınırlandırma kapsamında olan ikinci hak kuşağına dâhil olan bazı haklar da negatif 

yükümlülük gerektirmektedir46. Uluslararası denetim organlarının verdiği kararlarda da 

hakların hem negatif hem de pozitif yükümlülük gerektirdiği belirtilmektedir. Dolayısıyla 

insan hakları nitelikleri gereği devletlere yerine göre negatif ve pozitif yükümlülük 

getirmektedir47. Bu nedenle pozitif yükümlülük gerektirmesi nedeniyle tüm sosyal hakların 

                                                           
46Donnelly, 1995, s.43 

47 Algan, 2007, s.129. 
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dava edilebilir olmadığını savunmak doğru değildir. Nitekim negatif yükümlülük gerektiren 

ekonomik ve sosyal haklar dava edilebilir haklardır.  

Sosyal hakların pozitif yükümlülük gerektirmesi nedeniyle dava edilemeyeceğini 

savunan görüşün gerekçesi, bu haklara ilişkin olarak devletlerin kaynak ayırması 

gerektirmesi ve bu nedenle hakların derhal uygulanamayacağı görüşüdür. Ancak sosyal 

haklara yönelik olarak devletlere getirilen hakların asgari derecede gerçekleştirilmesi 

yükümlülüğü bu görüşü bertaraf etmektedir. ESKHK genel yorumları ile getirilmiş ve 

devletlerin yerine getirmemesi halinde haklı olmayacak alanı gösteren öz/çekirdek 

yükümlülük48; “devletlerin her bir hakkın hayata geçirilmesini en azından asgari düzeyde 

sağlaması49” olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, sosyal hakların devletlerin yerine 

getirmemesi halinde haklılaştırılamayacağı bir alanı vardır. Öz/çekirdek yükümlülük 

anlayışı, sosyal hakların dava edilmesine olanak sağlamaktadır. Nitekim her bir sosyal 

hakkın gerçekleştirilmesi zorunlu özünün belirlenmesi halinde, bu alan içinde meydana 

gelen hak ihlalleri dava edilebilmektedir50.  

Sosyal hakların dava edilebilirliğine ilişkin uluslararası alanda değerlendirilmesi 

gereken bir diğer husus, söz konusu hakların denetim organları tarafından medeni ve siyasal 

hakların sosyal görünümleri olarak korunmasıdır. Bu durumla özellikle medeni ve siyasal 

hakların düzenlendiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi51 denetim organı olan Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi(AİHM) bünyesinde karşılaşılmaktadır. AİHM, medeni ve siyasal haklara 

ilişkin olarak önüne gelen başvurularda vermiş olduğu kararlarda sosyal hakları dolaylı 

olarak korumaktadır52. AİHM, insan haklarına ilişkin hakların bölünmez ve birbirine bağlı 

olması görüşü kapsamında sosyal hak ihlallerini konu edinmektedir. Sosyal bir hak olan 

sağlık hakkının, “yaşam hakkı”, “işkence yasağı” ve “özel hayatın korunması hakkı” 

                                                           
48 Öz/çekirdek yükümlülüklerin dayanağı için bkz. Ertan, İzzet Mert(2014) “Sosyal Hakların Özü: Ekonomik, 

Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Standartlarında Öz/Çekirdek Yükümlülükler”, Sosyal Adalet İçin İnsan 

Hakları: Sosyal Haklar, Ed. Kıvılcım Akkoyunlu Ertan, Filiz Kartal, Yeliz Şanlı Altay, TODAİ Yayınları, 

Ankara, s. 85-102, s.93-95. 

49 ESKHK Genel Yorum No:3, parag.10. 

50 Uygun, 2017, 558. 

51 “İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi (AİHS)”, Avrupa Konseyi tarafından 

hazırlanmış, 4.11.1950 tarihinde imzalanmış ve 3.09.1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

52 Dericiler, 2014, s. 231. 
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kapsamında korunması bu duruma örnek teşkil etmektedir. AİHM tarafından hakların 

dolaylı korunması dışında, bizzat  

Sosyal haklara özgülenen belgelerde de haklara ilişkin denetim usulleri 

belirlenmiştir. Örneğin, GG ASŞ’nın toplu şikâyet sistemi öngören ek protokolü ile ESKHS’de 

düzenlenen sosyal haklara ilişkin bireysel başvuruyu düzenleyen ek protokol, uluslararası 

alanda sosyal hakların dava edilebilirliğini göstermektedir53. Ayrıca ESKHK tarafından 

yayınlanan Genel Yorum No. 3’te, devletlerin “gerekli tedbirlerin alınması” yükümlülüğü 

kapsamında alınacak “her türlü uygun vasıta” olarak ulusal hukuk sistemlerinde hak arama 

yollarının kabul edilmesi gerekliliği54, sosyal hakların dava edilmesi önünde herhangi bir 

engel olmadığını göstermektedir. Görüldüğü üzere uluslararası alanda çeşitli şekillerde 

sosyal hakların dava edilebilir olduğu kabul edilmiştir.  

 

 

 

B. Ulusal Alanda Sosyal Hakların Dava Edilebilirliği 

1. Giriş 

İnsan haklarının korunmasında öncelik yani birincil sorumluluk ulusal 

makamlardadır. Dolayısıyla ulusal alanda insan haklarının korunması için etkili 

mekanizmaların olması gerekmektedir55. Ulusal alanda söz konusu hakların etkili 

korunmaması halinde ise uluslararası organların sorumluluğu başlamaktadır. Çünkü 

uluslararası insan hakları organlarının koruma görevi ikincil niteliktedir. 

Ulusal makamların insan haklarını korumada öncelikli görevi olması nedeniyle 

devletlerin haklara ilişkin gerekli yasal düzenlemeyi yapması beklenmektedir. Devletlerin 

bu alanda yapacağı en iyi düzenleme insan haklarının anayasalar kapsamında güvence 

altına alınmasıdır56. İnsan haklarının anayasalar bünyesinde korunması, söz konusu devletin 

                                                           
53 Şirin, 2014, s. 343-344. 

54 ESKHK Genel Yorum No. 3, parag 5; ESKHK, Genel Yorum No. 9, parag. 2. 

55 Kalabalık, 2013, s.307 

56 Kalabalık, 2013, s.312. 
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niteliklerinin de ortaya konulması bakımından önem taşımaktadır57. Zira bir devletin “hukuk 

devleti” olması için kişilerin insan haklarının güvence altına alınması gerekmektedir.  

2. 1982 Anayasası 

İnsan hakları, 1982 Anayasasının ikinci kısmında “temel haklar ve hürriyetler”58 

başlığı altında düzenlenmektedir. Anayasada bu haklar; “kişinin hakları ve ödevleri”, “sosyal 

ve ekonomik haklar ve ödevler”, “siyasî haklar ve ödevler” şeklinde üç başlık altında 

düzenlenmiştir. 

Görüldüğü üzere sosyal haklar, 1982 Anayasasının ikinci kısmında “Sosyal ve 

Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlıklı bölümle düzenlenmiştir. Düzenlemenin temeli ise, 

1982 Anayasasının 2. Maddesinde düzenlenen “sosyal devlet ilkesi”dir. Sosyal devlet, 

“güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal 

dengeyi sağlamakla yükümlü devlet”59 şeklinde tanımlanmaktadır.  Tanımdan da 

anlaşılacağı üzere, sosyal hukuk devletinin amacı toplumdaki yoksul ve muhtaç insanlara, 

insan onuruna yaraşır asgari yaşam düzeyi sağlanması ve böylece, sosyal adaletin ve sosyal 

devlet ilkelerinin gerçekleşmesine elverişli ortamın yaratılmasıdır. Bir başka ifadeyle, sosyal 

devletin amacı güçsüzlerin güçlüler karşısında korunarak gerçek eşitliğin sağlanmasıdır. 

Sosyal devletin gerçekleştirilmesi için sosyal haklar önemli bir unsurudur. Nitekim 

sosyal devletten, sosyal eşitsizliği gidermek amacıyla sosyal ve ekonomik hayata sosyal 

haklar aracılığıyla aktif müdahalede bulunması beklenmektedir60. Böylece, devletlerce 

tanınacak sosyal haklar aracılığıyla, herkese insan onuruna uygun asgari bir yaşam düzeyi 

sağlanacaktır. 

Devletin, sosyal eşitsizlikleri gidermek amacıyla üstlendiği bu görev Anayasa 65. 

maddesi ile sınırlandırılmıştır. Sosyal devletin gerçekleştirme araçlarından olan sosyal 

haklar bakımından Anayasa 65. maddesi genel bir sınırlama öngörmektedir61. Buna göre, 

“devlet sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin 

                                                           
57 Kaboğlu, 2002, s. 59. 

58 Temel haklar ve hürriyetler, insan haklarının devlet tarafından tanınmış ve pozitif hukuka girmiş olan şeklini 

ifade etmektedir. Bkz. Kapani, 1993, s. 14. 

59 AYM, E.1988/19, K.1988/33, 26.10.1988. 

60 Odyakmaz Zehra - Kaymak Ümit - Ercan İsmail(2015), Anayasa Hukuku, 16. Baskı, On İki Levha 

Yayıncılık, İstanbul, s. 40. 

61 Kaboğlu, İbrahim(2012), “Anayasa’da Sosyal Haklar Alanı ve Sınırları”, Anayasal Sosyal Haklar, Ed. 

İbrahim Kaboğlu, Legal Yayıncılık, İstanbul, s.15-34, s. 16. 
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amaçlarına uygun öncelikler gözeterek, mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine 

getirir”. Söz konusu maddeye göre devlet sosyal haklara ilişkin pozitif yükümlülüklerini mali 

kaynakları ölçüsünde yerine getirecektir. 65. maddede yer alan bu ölçünün, sosyal haklar 

bakımından tek yetkilinin yasama organı olduğunu gösterdiğini, doğrudan uygulanabilir 

olmaması nedeniyle de sosyal hakların, program hükümler62 niteliğinde olduğunu 

gösterdiği savunulmaktadır63. Bu düşünce, sosyal ve ekonomik hakların dava yoluyla talep 

edilemeyeceği anlayışını doğurmaktadır. Zira mali kaynakların yeterliliği ölçütü, sosyal 

hakların somutlaştırılması görevinin yasama organında olduğunu göstermektedir ve yargı 

organının bu ölçütü araştırması, yetki aşımına neden olacaktır64. 

Her ne kadar anayasal düzenleme gereği sosyal hakların dava edilemeyeceği 

söylense de söz konusu sınır uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak aşılmalıdır. Bu 

aşamada Anayasa 90. madde kapsamında değerlendirilme yapılması gerekmektedir. 

Anayasanın 90. maddesi son fıkrasına göre, “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 

milletlerarası sözleşmeler kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası 

ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin milletlerarası sözleşmeler kanunların aynı konuda farklı hükümler 

içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası sözleşme hükümleri esas 

alınır.” Söz konusu düzenlemeden yola çıkarak ESKHS’nin ulusal hukukta hüküm doğurduğu 

görülmektedir. Bu nedenle, ESKHK’nın, kaynak kullanımını gerektiren konuların 

mahkemeler yerine siyasi otoritelere bırakılmasını eleştirmesi dikkate alınmalıdır. Komiteye 

göre, devlet organlarının yetkilerine saygı göstermek önemli olmakla birlikte, bu durumun 

önemli kaynak kullanımını gerektiren haklara ilişkin ihlallerin mahkemeler tarafından ele 

alınmasına engel olmamasına dikkat edilmelidir. Zira, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların 

mahkemelerin ilgisi dışında bırakacak bir tanım, keyfi olduğu kadar insan haklarının 

ayrılmaz ve birbirine bağlı oldukları ilkesiyle de bağdaşmamaktadır65.  

                                                           
62 Program hükümler, devlete genel hedefler gösteren kurallar olarak, yapılması gereken işleri ve bu işlerin hangi 

organlar tarafından yapılacağı gibi konuları aydınlatan düzenlemelerdir. Bkz. Tanör, 1978, s. 191 

63 Uygun, 2017, 557. 

64 Algan, 2007, s.282; Tanör Bülent-Yüzbaşıoğlu, Necmi(2015), 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa 

Hukuku, 15. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, s. 186. 

65 ESKHK, Genel Yorum No:9, parag.10. 
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65. madde ile getirilen sosyal hakların dava edilemeyeceği anlayışı bakımından 

değerlendirilmesi gereken bir diğer nokta yine uluslararası belgelerde dikkate alınan  

“ekonomik ve sosyal hakların özü”, “devletin gerçekleştirmesi gerekli minimumum alanı” 

önem taşımaktadır. Daha önce de belirtiğimiz üzere öz/çekirdek yükümlülük, ESKHK genel 

yorumları ile getirilmiş ve devletlerin yerine getirmemesi halinde haklı olmayacak alanı 

göstermektedir. Buna göre, “Devletler her bir hakkın hayata geçirilmesini en azından asgari 

düzeyde sağlama konusunda, temel yükümlülük altında”dır. Dolayısıyla, sosyal hakların 

gerçekleştirilmesi zorunlu özlerine ilişkin meydana gelen hak ihlalleri dava edilebilmektedir. 

Görüldüğü üzere sosyal haklara ilişkin 65. maddeyle getirilen sınırın aşılmasıyla hakların 

dava edilebileceği kabul edilmektedir. 

Tüm bunlara ek olarak 65. maddeyle sosyal haklara ilişkin getirilen söz konusu 

sınırlamanın tüm sosyal haklar için geçerli olmadığı da belirtilmelidir66. Nitekim negatif 

yükümlülük gerektiren sosyal haklara ilişkin olarak devletin mali kaynak ayırmasına gerek 

yoktur. Ayrıca, 65. maddede getirilen sınırlama medeni ve siyasal haklarla bağlantılı olarak 

yorumlanan sosyal haklar için de geçerli değildir67. Benzer şekilde, devletin sosyal haklara 

ilişkin bir kere hizmet sunması halinde o hizmeti sunmaya devam etmesi gerektiği de, aynı 

durumlar arasında olanlar arasında eşitliği bozacak biçimde yapılamayacağı da ileri 

sürülmektedir68.  

 

 

 

SONUÇ 

Kişiliğe bağlı, evrensel, bölünmez ve dokunulmaz olan insan hakları, insanların 

onurlu ve insani değerler çerçevesinde özgür bir yaşam sürdürmelerini sağlamaktadır. Bu 

nedenle insan haklarının bir bütün olarak devletler tarafından korunması ve 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sosyal haklar da devletler tarafından korunması gereken, 

insanların onurlu bir yaşam sürmesine hizmet eden haklardır. Söz konusu hakların amacı, 

sosyal bakımdan güçsüz olan kişilerin desteklenerek korunmasını sağlamak ve kişiler arası 

                                                           
66 Algan, 2007, s. 282. 

67 AYM E:1996/17, K:1996/38, 09.08.1997. 

68 Algan, 2007, s.282; Tanör-Yüzbaşıoğlu, 2015, s. 189. 
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eşitsizliği gidermektir. Hakların bu amacının gerçekleştirilmesi için devletlerin hakların 

niteliğine göre negatif veya pozitif yükümlülükte bulunması, mali kaynaklarının yetersiz 

olması halinde bile hakların asgari ölçüde gerçekleştirmesini sağlaması gerekmektedir. 

Devletlerin insan haklarını tam anlamıyla koruması için hakların sözleşmeler veya 

yasalarca düzenlenmesinin yanında dava edilebilir olmasını sağlaması gerekmektedir. Bu 

nedenle çalışmada sosyal hakların dava edilebilir olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Nitekim günümüzde sosyal hakların dava edilebilirliğine yönelik tartışmalar halen devam 

etmektedir. Söz konusu tartışmalar genel olarak medeni ve siyasal haklar ile sosyal hakların 

birbirinden ayrı tutulması gerektiği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Ancak, insan 

haklarının bir bütün olduğu gerçeği bu görüşün yanlışlığını başından göstermektedir. Bu 

nedenle sosyal hakların dava edilebilirliği ile ilgili tartışma yürütülürken hakların birbirine 

bağlı olduğu gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Sosyal hakların etkili şekilde korunabilmesi için dava edilebilir olması kabul 

edilmelidir. Hakların dava edilemeyeceğine ilişkin düşünce uluslararası alanda, hakların 

bölünmezliği ilkesi ve öz/çekirdek yükümlülük görüşleri kapsamında çürütülmüştür. Benzer 

yükümlülükler ulusal alanda da sosyal hakların dava edilebilme düşüncesine etki etmiş ve 

1982 Anayasası ile sosyal haklara ilişkin getirilen sınırlamaların doğru olmadığını 

göstermiştir. Bu nedenle sosyal haklar bakımından ulusal ve uluslararası alanda güçlü bir 

koruma mekanizması kabul edilmelidir. Unutulmamalıdır ki, insan haklarının korunması 

birbirine bağlıdır ve bu sosyal hakların da etkili şekilde korunmasını gerektirmektedir.   
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