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Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Ankara Üniversitesi Avrupa 
Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ve 
İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) ortak çalışması olarak or-

taya çıkmıştır. 

Avrupa Birliği Ansiklopedisi ile Avrupa Birliği ile ilgili konu-
larda Türkçe dilinde kolay erişilebilir bir ilk başvuru kaynağı 
oluşturabilmek hedeflenmiştir. Anlatım ve terminoloji kullanımı 
açısından, hem akademik dünyaya hem de aynı zamanda meraklı 
okuyuculara yönelik olarak hazırlanmış olan bu çalışmanın, be-
lirlenen başlıklar üzerinden, bilgilendirici ve aydınlatıcı olması 
amaçlanmıştır. 

Avrupa’nın II. Dünya Savaşı sonrasındaki siyasi tarihin en önem-
li kazanımlarından birisi olan Avrupa Birliği’nin siyasi, hukuki ve 
ekonomik bakımdan gelişimine, tarihsel bir perspektif üzerinden 
ışık tutulmaya çalışılmıştır. Avrupa Birliği’nin kapsamı ve derin-
liği dikkate alındığında, Avrupa Birliği konusunun bu çalışmada 
ele alınan başlıklarla sınırlı olmadığı söylenebilir. Bu ansiklopedi 
çalışmasında, kapsam ve zaman kısıtları nedeniyle siyasi, hukuki ve 
ekonomik açıdan önemli görülen başlıklar seçilmeye çalışılmıştır.

Bu hedefe erişebilmek için ana hatlarıyla ve mümkün olduğun-
ca (i) madde başlıkları belirli bir kelime bandı içinde tutulmuş-
tur, (ii) madde başlığı metinlerinin içeriğinde sade, net ve anlaşılır 
bir anlatım kullanılmıştır, (iii) madde başlığı metinlerinde re-
feranstan kaçınılmıştır, ancak bu metinler birincil kaynaklardan 
yararlanılarak temel noktaları kapsar şekilde kaleme alınmıştır, 
(iv) terminoloji açısından, kural olarak, Dışişleri Bakanlığı AB 
Başkanlığı’nın çalışmaları (Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü (İn-
gilizce-Türkçe) ve Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma) esas alınmıştır, (v) üye ülkeler ve por-
treler açısından AB resmi web sitesinde yer alan bilgi ve belgeler 
(AB’nin Öncüleri başlığı altındaki portreler ve AB üye ülkelerine il-
işkin diğer bilgi ve 2021 yılı Eurostat verileri) esas alınmıştır, (vi) 
bir madde başlığı içinde bir diğer madde başlığı geçtiği yerde kalın 
yazı tipine dönüştürülerek metin içinde vurgulanmıştır, (vii) mad-

Ö N S Ö Z
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de başlıklarının sonuna konuyla ilgili daha fazla okuma yapmak 
isteyenler için kural olarak üç adete kadar kaynaklar belirtilmiştir.

Avrupa Birliği Ansiklopedisi bugünkü haline gelene kadar pek çok 
aşamadan geçmiştir. İlk olarak, çalışmalar, yaklaşık olarak bun-
dan iki yıl önce (Şubat 2019) alan (Hukuk, Uluslararası İlişkiler & 
Siyaset Bilimi ve Ekonomi) editörleri ve bütünlük editörü belirle-
nerek başlatılmıştır. Bunu takiben her bir alt alan için iki deneyimli 
akademisyenin yer aldığı bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur ve 
Danışma Kurulu madde başlıkları listelerinin belirlenmesi süre-
cinde görev almıştır. İkinci olarak, belirlenen madde başlıkları alan 
editörleri arasında bölüşülmüştür. Akabinde her bir madde başlığı 
tek bir alan editörü kanalıyla yazarlara iletilmiş ve yazarı tarafın-
dan kaleme alınmıştır. Tüm madde başlıkları tamamlandığında 
toplanan metin bütünlük editörü tarafından gözden geçirilmiştir. 
Çalışmalar, ana hatlarıyla, yaklaşık 900 madde başlığı ve kırk sekiz 
yazar ile Haziran 2021 tarihinde tamamlanmıştır. 

Avrupa Birliği Ansiklopedisi çalışmasının ilgilileri açısından faydalı 
olmasını temenni eder ve başta yazarlar ve Danışma Kurulu üyeleri 
olmak üzere, bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerimizi 
sunarız.

Avrupa Birliği Ansiklopedisi Editörleri 
  Haziran 2021
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€STR: Euro Short Term Rate (Avro Kısa Dönem Faizi)
AAET: Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu 
AB: Avrupa Birliği
ABAD: Avrupa Birliği Adalet Divanı
ABD: Amerika Birleşik Devletleri
ABİHA: Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma
ABO: Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority)
ABTHŞ: Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı
AEA: Avrupa Ekonomik Alanı (European Economic Area)
AET: Avrupa Ekonomik Topluluğu 
AFİK: Avrupa Finansal İstikrar Kolaylığı (European Financial 
Stability Facility) 
AİB: Akdeniz İçin Birlik (Union for Mediterranean) 
AİHM: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
Aİİ:Adalet ve İçişlerinde İşbirliği
AİB: Akdeniz İçin Birlik (Union for the Mediterranean)
AİM: Avrupa İstikrar Mekanizması
AGİK: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (Conference on 
Security and Cooperation in Europe-CSCE)
AGİT: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (Organization for 
Security and Cooperation in Europe-OSCE)
AGSK: Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (European Security 
and Defence Identity-ESDI) 
AGSP: Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (European Security 
and Defence Policy-ESDP) 
AKÇT: Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
AKP: Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeleri (African, Caribbean and 
Pacific Countries-ACP)
AKY: Açık Koordinasyon Yöntemi 
ALA: Asya ve Latin Amerika
AMB: Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank)
AMBS: Avrupa Merkez Bankaları Sistemi
AMİF: Avrupa Mali İstikrar Fonu
AP: Avrupa Parlamentosu 
APE: Avrupa Para Enstitüsü
API: Açık Piyasa İşlemleri (Open Market Operations)

K I S A L T M A L A R
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APİF: Avrupa Parasal İşbirliği Fonu 
APO: Avrupa Patent Ofisi 
APS: Avrupa Para Sistemi (European Monetary System)
Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirme
AS: Armonize Sistem (Harmonized system)
ASA: Avrupa Savunma Ajansı (European Defence Agency-EDA) 
ASDK: Avrupa Sigorta Düzenleme Kurumu
ASİ: Avrupa Siyasi İşbirliği(European Political Cooperation-EPC)
ASRK: Avrupa Sistemik Risk Kurulu (The European Systemic Risk 
Board)
AT: Avrupa Topluluğu / Avrupa Toplulukları
ATS: Avrupa Tek Senedi
AYB: Avrupa Yatırım Bankası
AYF: Avrupa Yatırım Fonu
BAB: Batı Avrupa Birliği (Western European Union-WEU) 
Basel I: Basel I Sermaye Yeterlilik Uzlaşısı 
Basel II: Basel II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı
BIS: Bank for International Settlements / (Uluslararası Ödemeler 
Bankası 
BM: Birleşmiş Milletler (United Nations -UN) 
BMB: Bağlayıcı Menşei Bilgisi (Binding origin information)
BOE: Bank of England (İngiltere Merkez Bankası)
BOJ: Bank of Japan (Japonya Merkez Bankası) 
BRRD: Bank Recovery and Resolution Directive (Bankaları 
Kurtarma ve Tasfiye Direktifi)
BTB: Bağlayıcı Tarife Bilgisi (Binding Tariff Information)
CARDS:Programme of Community Assistance for Reconstruction, 
Development and Stabilisation (Yeniden Yapılanma, Kalkınma ve 
İstikrar için Topluluk Yardım Programı)
CDS: Credit Default Swap (Kredi Temerrüt Takası) 
CE: Conformité Européenne (Avrupa Uygunluk)
CEFTA: Central European Free Trade Agreement (Orta Avrupa 
Serbest Ticaret Anlaşması)
CEN: Avrupa Standardizasyon Komitesi (European Committee for 
Standardization)
CENELEC: Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi 
(European Committee for Electrotechnical Standardization)
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CETA: AB-Kanada Kapsamlı Ekonomi ve Ticaret Anlaşması 
(Comprehensive Economic and Trade Agreement)
CF: Cohesion Fund (Uyum Fonu) 
CJTF: Combined Joint Task Forces (Birleşik Ortak Görev Güçleri) 
CN: Combined Nomenclature (Kombine Nomenklatür)
COMECON: Council for Mutual Economic Assistance (Karşılıklı 
Ekonomik Yardımlaşma Konseyi)
CRD: Capital Requirements Directive (Sermaye Gereksinimi 
Direktifi) 
CVM: Cooperation and Verification Mechanism (for Romania 
and Bulgaria) ((Bulgaristan ve Romanya için) İşbirliği ve Tetkik 
Mekanizması)
DB: Dünya Bankası (World Bank)
DG ECHO: Directorate General for the European Civil Protection 
and Humanitarian Aid (Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım 
Genel Müdürlüğü) 
DKM: Döviz Kuru Mekanizması
DKM II: Döviz Kuru Mekanizması II (Exchange Rate Mechanism II) 
DKSTA: Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı (Deep and 
Comprehensive Free Trade Area)
DTÖ: Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organisation (WTO) 
EAD: Temerrüde Düşme Anındaki Risk Tutarı (Exposure at Default)
EAFRD: European Agricultural Fund for Rural Development (Kırsal 
Kalkınma için Avrupa Tarımsal Fonu) 
EBA: Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority)
EC: European Commission (Avrupa Komisyonu)
ECAA: European Community Association Agreement (Avrupa 
Topluluğu İşbirliği Anlaşması)
ECB: Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank)
ECOFIN: Economic and Financial Affairs Council (Ekonomik ve 
Maliye Bakanları Konseyi)
ECON: Economic and Monetary Affairs Committee (Ekonomik ve 
Parasal İşler Komitesi) 
ECOWAS: Economic Community of West African States (Batı Afrika 
Devletleri Ekonomik Topluluğu)
ECSE: European Charter for Small Enterprises (Küçük İşletmeler 
Avrupa Şartı)
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ECTS: European Credit Transfer System (Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi)
ECU: European Currency Unit (Avrupa Para Birimi)
EDIS: European Deposit Insurance Scheme (Avrupa Mevduat 
(Sigortası/Garanti) Planı) 
EEAS: European External Action Service (Avrupa Dış Eylem Servisi)
EFTA: European Free Trade Association (Avrupa Serbest Ticaret 
Birliği)
EHEA: European Higher Education Area (Avrupa Yükseköğretim 
Alanı)
EIOPA: European Insurance and Occupational Pensions Authority 
(Avrupa Sigorta ve Emeklilik Otoritesi) 
EJN: Avrupa Yargı Ağı(European Judicial Network)
EMFF European Maritime and Fisheries Fund (Avrupa Denizcilik ve 
Balıkçılık Fonu)
EMS: Avrupa Para Sistemi (European Monetary System)
EN (P)I: European Neighbourhood (and Partnership) Instrument 
(Avrupa Komşuluk (ve Ortaklık) Aracı)
ENTSO-E: European Network of Transmission System Operators 
(Avrupa Enterkonnekte Elektrik Ağı)
EONIA: Euro O/N Index Average (Avro Gecelik Endeks Averajı)
EPB: Ekonomik ve Parasal Birlik (Economic and Monetary Union)
EPSR: European Pillar of Social Rights (Avrupa Sosyal Haklar 
Sütunu)
ERA: European Research Area (Avrupa Araştırma Alanı) 
ERDF European Regional Development Fund (Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Fonu) 
ERM II: Döviz Kuru Mekanizması II (Exchange Rate Mechanism II) 
ERTA: Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araç 
Mürettebatının Çalışmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (European 
Road Transport Agreement)
ESA: Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency)
ESF: European Social Fund (Avrupa Sosyal Fonu)
ESI: European Structural and Investment Funds (Avrupa Yapısal ve 
Yatırım Fonları)
ESK: Ekonomik ve Sosyal Komite 
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ESMA: European Securities and Markets Authority (Avrupa 
Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi)
ET 2020: Education and Training 2020 (Eğitim Öğretim 2020)
ETSI: Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (European 
Telecommunications Standards Institute)
EUIPO: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (European Union 
Intellectual Property Office)
EUREPO: Repo Market Reference Rate for the Euro (Avro Repo 
Piyasası Referans Oranı)
EURIBOR: Euro Interbank Offered Rate (Avro Interbank Teklif 
Oranı)
Eurodac: Avrupa Merkezi Parmak İzi Veritabanı
EUROFOR: European Rapid Operational Force (Avrupa Acil 
Müdahale Gücü)
Eurojust: Avrupa Adli İş Birliğini Geliştirme Ajansı (European 
Union Agency for Criminal Justice Cooperation)
EUROMARFOR: European Maritime Force (EMF) (Avrupa Deniz 
Gücü) 
EUROMED: Euro Mediterranean Partnership (Avrupa Akdeniz 
Ortaklığı)
Europol: Avrupa Polis Ofisi (European Union’s law enforcement 
agency)
EWG: Eurogroup Working Group (Eurogroup Çalışma Grubu)
FED: ABD Merkez Bankası
FRFA: Fixed-Rate Full-Allotment (Sabit Oranlı Tam Tahsis)
FRONTEX: European Border and Coast Guard Agency (Avrupa Sınır 
ve Sahil Koruma Ajansı)
FSAP: Financial Services Action Plan (Finansal Hizmetler Hareket 
Planı)
FSB: Financial Stability Board (Finansal İstikrar Kurulu)
G20: Group of 20 (Yirmiler Grubu)
G7:Group of Seven (Yediler Grubu)
G8: Group of Eight (Sekizler Grubu)
GATS: General Agreement on Trade in Services (Hizmetler Ticareti 
Genel Anlaşması)
GATT: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General 
Agreement on Tariffs and Trade)
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GB: Gümrük Birliği (Customs Union)
GIPS: Yunanistan, İrlanda, Portekiz, İspanya
GKRY: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
GNI: Gross National Income (Gayri Safi Milli Gelir)
GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla
GSP: Generalised System of Preferences (Genelleştirilmiş Tercihler 
Sistemi)
GSYH: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
GSYİH: Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (Customs Tariff 
Statistics Position)
GZTM: Gerçek Zamanlı Yüksek Miktarlı Ödeme Sistemi (Real Time 
Gross Settlement)
HAK: Hükümetlerarası Konferans
HICP: Harmonized Index of Consumer Prices (Uyumlaştırılmış 
Tüketici Fiyatları Endeksi)
IBRD: International Bank of Reconstruction and Development 
(Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) 
ICSID: International Center forSettlement of Investment Disputes 
(Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi)
ICTY: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 
(Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi)
IDA: International Development Association (Uluslararası 
Kalkınma Birliği)
IFC: International Finance Corporation (Uluslararası Finansman 
Kurumu)
ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour 
Organization)
IMF: International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu)
INOGATE: Interstate Oil Gas Transport to Europe ( Avrupa’ya 
Devletlerarası Petrol ve Gaz Taşımacılığı
IPA: Instrument for Pre-Accession Assistance (Katılım Öncesi 
Yardım Aracı)
ISM: International security management (Nakliye için Uluslararası 
Güvenlik Yönetimi)
ISPA: Instrument for Structural Policies for Pre-Accession 
(Katılım Öncesi Yapısal Politikalar Aracı)
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ITO: International Trade Organisation (Uluslararası Ticaret Örgütü) 
İBP: İstikrar ve Büyüme Paktı
KDK: Kredi Derecelendirme Kuruluşu (Credit Rating Agency)
KDV: Katma Değer Vergisi (VAT-Value Added Tax)
KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KOBİ: Küçük ve Orta Boy İşletmeler
KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı 
KP: Kültür Politikası (Culture Policy)
LGD: Loss Given Default (Temerrüd Durumunda Oluşacak Zarar) 
LTRO: Long Term Refinancing Operations (Uzun Vadeli 
Refinansman İşlemleri) 
M: Maturity (Vade) 
MB: Merkez Bankası
md: Madde
MDAÜ: Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri (Central and Eastern 
European Countries)
MDP: Makroekonomik Dengesizlik Prosedürü
MEDA: Mediterranean Economic Development Area (Akdeniz 
Ekonomik Kalkınma Alanı)
MERCOSUR: South American Regional Economic Organization 
(Güney Amerika Ortak Pazarı)
MGS: Mevduat Garanti Sistemi
MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency (Uluslararası 
Yatırımları Garanti Ajansı) 
MiFID II: Markets in Financial Instruments Directive II (Mali Araç 
Piyasaları Yönergesi II)
MiFID: Markets in Financial Instruments Directive (Mali Araç 
Piyasaları Yönergesi) 
MKPP: Menkul Kıymetler Piyasası Programı
MRO: Main Refinancing Operations (Ana Finansman İşlemleri) 
MTO: Medium Term (Budgetary) Objectives (Orta Vadeli (Bütçe) 
Hedefi)
NAIADES: Integrated European Action Programme for Inland 
Waterway Transport (İç Sularda Taşımacılık için Entegre Avrupa 
Eylem Programı)
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NATO: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty 
Organization)
NDPTL:Northern Dimension Partnership on Transport and 
Logistics (Ulaşım ve Lojistik Kuzey Ortaklığı)
NUTS: Nomenclature of Territorial Units for Statistics (İstatistiki 
Bölge Birimleri Sınıflandırması)
OBP: Ortak Balıkçılık Politikası (Common Fisheries Policy)
OCT: The Overseas Countries and Territories (Denizaşırı Ülkeler ve 
Topraklar)
ODGP: Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (Common Foreign and 
Security Policy-CFSP) 
OECD: The Organisation for Economic Co-operation and 
Development(Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)
OEEC: Organization for European Economic Co-operation (Avrupa 
Ekonomik İşbirliği Örgütü)
OGSP: Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (Common Security 
and Defence Policy-CSDP) 
OGT: Ortak Gümrük Tarifesi (Common Customs Tariff)
OKK: Ortaklık Konseyi Kararı
OLAF: Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (European Anti-Fraud 
Office)
OMT: Outright Monetary Transactions (Kesin Para İşlemleri /
Doğrudan Parasal İşlemler
OPD: Ortak Piyasa Düzeni (Common Market System)
OTIF: Intergovernmental Organisation for International 
Carriage by Rail (Demiryoluyla Uluslararası Taşımacılık için 
Hükümetlerarası Organizasyon)
OTP: Ortak Tarım Politikası (Common Agricultural Policy)
PD: Probability of Default (Temerrüde Düşme Olasılığı) 
PDO: Korunan Menşei İşareti (Protected Designation of Origin)
PESCO: Permanent Structured Cooperation (Daimî Yapılandırılmış 
İşbirliği) 
PGI: Korunan Mahreç İşareti (Protected Geographical Indication)
PHARE: Poland and Hungary Assistance for the Restructuring 
of the Economy (Polonya ve Macaristan için Ekonomiyi Yeniden 
Yapılandırma Yardım Programı) 
PİA: Patent İşbirliği Anlaşması 
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PIIGS (GIIPS): Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan, İspanya
RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership (Bölgesel 
Kapsamlı Ekonomik Ortaklık)
RMD: Riske Maruz Değer (Value at Risk- VaR)
RRF: Rapid Reaction Force (Acil Müdahale Gücü) 
SAPARD: Special Accession Programme for Agricultural and Rural 
Development (Tarım ve Kırsal Kalkınma için Katılım Programı) 
SBBS: Sovereign Bond Backed Securities ( Devlet Tahvillerine 
Dayalı Menkul Kıymetler)
SDR: Special Drawing Rights (Özel Çekme Hakları)
SEETO: South East Europe Transport Observatory (Güneydoğu 
Avrupa Ulaşım İzleme Merkezi)
SEPA: Single European Payments Area (Tek Avrupa Ödeme Alanı) 
SMP: Securities Market Program (Menkul Kıymetler Piyasası 
Programı)
SRM: Single Resolution Mechanism (Tek (Çözümleme/Tasfiye)
Mekanizması) 
SRSS: Structural Reform Support Service (Yapısal Reform 
Destekleme Servisi)
SSM: Single Supervisory Mechanism (Tek Denetim Mekanizması) 
TACIS: Technical Asistance to Commonwealth of Independent 
States (Bağımsız Devletler Topluluğu’na Teknik Yardım Programı)
TAIEX: Technical Assistance and Information Exchange 
Instrument (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Aracı) 
TARGET 2: Trans European Automated Real-Time Gross 
Settlement Express Transfer System2) Trans Avrupa 
OtomatikGerçek Zamanlı Yüksek Miktarlı Ekspres Transfer 
Sistemi 2
TARGET: Trans European Automated Real Time Gross Settlement 
Express Transfer System(Trans Avrupa OtomatikGerçek Zamanlı 
Yüksek Miktarlı Ekspres Transfer Sistemi)
TARIC: Integrated Tariff of the Community (Topluluk Entegre 
Gümrük Tarifesi)
TEN-T: The Trans-European Transport Network (Trans Avrupa 
Ulaşım Ağları)
TFEU: Treaty on the Functioning of European Union (Avrupa 
Birliği’nin İşleyişi Hakkındaki Anlaşma
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TFGR: Yunanistan için Görev Gücü (The Task Force for Greece)
THA: Temel Haklar Ajansı
THŞ: Temel Haklar Şartı
TLTRO: Targeted Long Term Refinancing Operation (Hedefli Uzun 
Dönem Refinansman İşlemi)
TLTRO I: İlk TLTRO serisi
TLTRO II: İkinci TLTRO serisi
TLTRO III: Üçüncü TLTRO serisi
TPP: Trans Pacific Partnership (Trans Pasifik Ortaklığı)
TRACECA: Transport Corridor Europe/Caucasus/Asia (Avrupa/
Kafkasya /Asya Ulaştırma Koridoru)
TRIPS: Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması 
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı)
TTM: Single Resolution Mechanism (Tek (Çözümleme/Tasfiye)
Mekanizması) 
UAD: Uluslararası Adalet Divanı
UCTE: Union for the Coordination of Transmission of Electricity 
(Elektrik İletim Koordinasyon Birliği)
UMB: Ulusal Merkez Bankası
UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development 
(Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) 
UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
YGG: Yunanistan için Görev Gücü (The Task Force for Greece)
WIPO: Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property 
Organization)



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 61

1/80 sayılı Ortaklık 
Konseyi Kararı 
(Association Council 
Decision No: 1/80)

–İlke GÖÇMEN–

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB), 
1960’lı yılların başlarında Ankara 
Anlaşması temelinde kendi arala-
rında bir ortaklık kurmuştur. Ankara 
Anlaşması, bir yanda Türkiye, diğer 
yanda AB Üye Devletleri, Konsey 
ve Komisyon temsilcileri ile oluşan 
ve oy birliği ile karar alan Ortaklık 
Konseyi kurmuştur (md. 23.) Or-
taklık Konseyi, diğerlerinin yanın-
da, Ankara Anlaşması ile belirtilen 
amaçların gerçekleştirilmesi için, 
Ankara Anlaşması’nın öngördüğü 
hallerde bağlayıcı karar alma yetki-
sine sahiptir (md. 22). Ortaklık Kon-
seyi Kararları’nın (OKK) etkileri, Türk 
hukuku açısından net olmamakla 
birlikte AB hukuku açısından nettir. 
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 
içtihat hukuku uyarınca OKK’lar AB 
hukukunun ayrılmaz bir parçası-
dır ve böylelikle AB hukukuna has 
temel özelliklerden (özellikle doğ-
rudan etki ilkesi ve öncelik ilkesi), 
mekanizmalardan (özellikle ön ka-
rar prosedürü) ve yorum yöntem-
lerinden (özellikle amaçsal yorum 
yöntemi) pay almaktadır. 

Bu arka planda, 1/80 sayılı OKK, 19 
Eylül 1980 tarihinde Türkiye ile AB 
ortaklığının geliştirilmesine ilişkin 
olarak alınmış bağlayıcı kararlardan 
birisidir. Bu OKK, Türkiye ile AB or-

taklığının yeniden canlanmasını ve 
gelişmesini sağlamayı hedefleyen 
tedbirlere yer vermektedir (md. 1). 
Bu tedbirler; 1/80 sayılı OKK’daki 
Bölümler uyarınca tarım, sosyal hü-
kümler ve ekonomik ve teknik işbir-
liği ile ilgilidir. 

İlk olarak, tarım yönünden gümrük 
vergisi ve ortak tarım politikasına 
uyum ile ilgili düzenlemeler getiril-
miştir. Birincisi, ana hatlarıyla AB, 
ortak tarım politikası kapsamına gi-
ren Türkiye menşeli ürünlerin AB’ye 
ithalatında uygulanan gümrük ver-
gisinin tedrici olarak kaldırılması 
için gerekli tedbirleri alacaktır (md. 
2–4). İkincisi, ana hatlarıyla Katma 
Protokol md. 33 ile öngörüldüğü 
üzere, Türkiye, tarım ürünlerinin 
Türkiye ile AB arasında serbest do-
laşımı için Türkiye’de uygulanması 
gerekli ortak tarım politikası tedbir-
lerini alacaktır ve 1/80 sayılı OKK ile, 
örneğin ortaklaşa bir AB tarımsal 
mevzuatını inceleme programı ha-
zırlamak gibi, Katma Protokol md. 
33’ün uygulanmasını kolaylaştırmak 
üzere alınabilecek tedbirler belir-
lenmiştir. 

İkinci olarak, sosyal hükümler yö-
nünden istihdam ve işçilerin serbest 
dolaşımına ilişkin sorunlar, sosyo–
kültürel ilerleme ve genç işçilerin 
değişimi ile ilgili düzenlemeler geti-
rilmiştir. Birincisi, ana hatlarıyla, bir 
yandan Türk işçileri ve aile üyeleri, 
diğer yandan AB üyesi devlet işçi-
leri ve aile üyeleri için, belirli koşul-
lar altında, çalışma izni alma hakkı, 
ayrımcılık yasağı ve yeni kısıtlama 
getirme yasağı öngörülmüştür (md. 
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6–16). Bu yönden, Türkiye – Avru-
pa Birliği Ortaklığı: Türk İşçileri ve 
Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklığı: 
Türk İşçilerinin Aile Üyeleri başlık-
ları ayrıca incelenebilir. İkincisi, ana 
hatlarıyla, Türk işçileri ve aile üye-
leri için, örneğin ev sahibi devletin 
dilinde okuma yazma kursları gibi, 
sosyo–kültürel ilerleme ile ilgili ko-
nularda Türkiye ile AB üyesi devlet-
ler arasında işbirliği öngörülmüştür 
(md. 17). Üçüncüsü, ana hatlarıyla, 
Katma Protokol md. 40 ile öngörül-
düğü üzere, Ortaklık Konseyi, AB 
iç pazarında alınan tedbirlerden 
esinlenerek Türkiye ile AB arasında 
genç işçi değişimini kolaylaştırmak 
üzere tavsiyelerde bulunabilecektir 
ve 1/80 sayılı OKK ile, Ortaklık Ko-
mitesi, kendi ülkesinde temel eğitim 
görmüş genç işçilerin hizmet içi eği-
time katılmak suretiyle mesleki eği-
timlerini tamamlamalarına imkan 
veren her türlü faaliyetin uygula-
maya konması için Ortaklık Konseyi 
tarafından sunulacak bir tavsiye ha-
zırlayacaktır.

Üçüncü olarak, ekonomik ve teknik 
işbirliği yönünden, Türkiye ile AB 
arasındaki mevcut ekonomik bağla-
rı mümkün olduğu kadar kuvvetlen-
dirmek adına ve Türkiye’nin kalkın-
masına katkıda bulunmak amacıyla, 
bir işbirliği oluşturulur (md. 19). Bu 
işbirliği, özellikle endüstri, enerji, 
tarım ve eğitim alanlarında, Türki-
ye’nin hazırladığı yatırım projelerini 
hazırlayıcı ve tamamlayıcı faaliyetle-
ri kapsar (md. 20). Ortaklık Komitesi, 
işbirliğinin hedeflerine ulaşmak için 
elde edilen sonuçları düzenli olarak 
inceler ve Ortaklık Konseyine rapor 

edeceği gibi, işbirliğini gerçekleştir-
meye yönelik araçları ve yöntemleri 
araştıracaktır (md. 27).
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ra: Yayın No. DPT: 2596, 2001. 

Arat, Tuğrul ve Erhan, Çağrı. “AT’y-
le İlişkiler”, Baskın Oran (der), Türk 
Dış Politikası: Cilt II: 1980–2001, 
İstanbul: İletişim Yayınları, 9. Baskı, 
2006, s. 83–101.

Groenendijk, Kees ve Luiten, Ma-
aike. AB’de Türk Vatandaşlarının 
Hakları: Türk Vatandaşlarının Av-
rupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile 
Türkiye Arasındaki Ortaklığa Dayalı 
Hakları, İstanbul: İktisadi Kalkınma 
Vakfı, 2011.

1/95 sayılı Ortaklık 
Konseyi Kararı 
(Association Council 
Decision No: 1/95) 

–Sanem BAYKAL–

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) (o za-
man için Avrupa Ekonomik Toplulu-
ğu (AET)) arasında bir ortaklık kuran 
Ankara Anlaşması’nın somut hede-
fi, taraflar arasında bir “gümrük bir-
liği” kurmak ve böylece Türkiye’yi 
uzun vadede üyeliğe hazırlamak 
olarak belirlenmişti. Bu çerçevede 
hazırlık, geçiş ve son dönem olarak 
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üç dönemde ortaklık ilişkisinin ge-
lişmesini öngörmüştü. Akit taraflar 
arasında ortaklık ilişkisinde gümrük 
birliğine dayanan ve ekonomi po-
litikaları arasında koordinasyonun 
güçlendirildiği son dönem, 6 Mart 
1995 tarihinde kabul edilen 1/95 
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) 
çerçevesinde 1 Ocak 1996 tarihinde 
başladı. Bu Karar, Türkiye ile AB ara-
sındaki gümrük birliğini tam anla-
mıyla uygulamaya geçirmek ve son 
dönemde uyulması gereken kuralla-
rı hükme bağlamak için alındı. 1/95 
sayılı OKK sonucu Türkiye ile AB ara-
sında özel bir gümrük birliğinin tesis 
edildiği, Türkiye’nin AB’nin gümrük 
birliğine dahil olmadığı hususuna 
dikkat çekilmesi yerinde olur.

Esasen Türkiye’nin gümrük birliğini 
gerçekleştirme hedefi, takvimi ve 
yöntemi Ankara Anlaşması ve Kat-
ma Protokol çerçevesinde saptan-
mıştı. Ancak bir yandan Türkiye ve 
Avrupa’da 1970’lerdeki ekonomik 
sıkıntıların etkisi, öte yandan da Tür-
kiye’nin kendi siyasi çalkantıları bu 
hedeflerin tutturulmasını engelledi. 
12 Eylül 1980 darbesi ile önemli öl-
çüde duraklayan ilişkiler, Türkiye’nin 
80’lerde izlemeye başladığı serbest 
ticareti önceleyen ve ithal ikame-
ci yaklaşımı terk eden politikaları 
ilişkileri canlandırma yönündeki 
adımları tetikledi. Türkiye, 14 Nisan 
1987’de AET’ye üyelik başvurusun-
da bulunarak ilişkileri canlandırma 
çabasına girdi. Diğer yandan da 
1970’lerin ortalarında dondurduğu 
gümrük vergileri indirim ve uyum 
takvimini 1988 yılından itibaren ye-
niden uygulamaya başladı.

Avrupa Komisyonu Aralık 1989’da 
Türkiye’nin başvurusu yönündeki 
görüşünde, Türkiye’nin üyeliğe ehil 
olmakla birlikte siyasi, toplumsal 
ve ekonomik bakımlardan hazır ol-
madığını belirtti. Komisyon, esasen 
tarafların her ikisinin de böyle bir 
bütünleşme adımını atmaya hazır 
olmadığına işaret ederken, bu sü-
reçte Türkiye’nin halihazırdaki yü-
kümlülüğü olan gümrük birliğini ge-
liştirmeye yönelmesini önerdi. 

Türkiye ile AB arasında iki yıl süren 
müzakereler sonunda 6 Mart 1995 
tarihinde yapılan Ortaklık Konseyi 
toplantısında alınan 1/95 sayılı OKK 
uyarınca Türkiye-AB Gümrük Birli-
ği 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe 
girdi. 

Sanayi mallarına ve işlenmiş tarım 
ürünlerine uygulanan gümrük ver-
gileri, eş etkili vergiler ve miktar 
kısıtlamalarıyla, her türlü eş etkili 
tedbirin kaldırıldığı ve üçüncü ülke-
lere yönelik ortak gümrük tarifesi-
nin uygulandığı gümrük birliğinde, 
temel hedef, malların hiçbir engelle 
karşılaşmadan taraflar arasında ser-
best dolaşımıdır. 

Bu amaçla, AB’nin ortak ticaret poli-
tikasına uyum sağlanması ile ithalat 
ve ihracatı düzenleyen temel kural-
ların ve Ortak Gümrük Tarifesinin 
benimsenmesi ve üçüncü ülkelere 
karşı uygulanan tercihli rejimlerin 
üstlenilmesinin yanı sıra, tarife dışı 
engellerin kaldırılması amacıyla AB 
teknik mevzuatına uyum sağlanma-
sı da öngörülmüştür. Uyum yüküm-
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lülüklerinin bir bölümü için gümrük 
birliğinin yürürlüğe girdiği tarih, bir 
bölümü için de 1, 2, 3 ve 5 yıllık sü-
reler tanınmıştır.

Gümrük birliğinin işleyişini doğru-
dan ilgilendiren alanlar olarak belir-
tilen alanlarda Türkiye’nin gümrük 
birliği gerçekleşene kadar var olan 
AB mevzuatına uyumu için sta-
tik, sonradan çıkarılacak mevzuata 
uyum için de dinamik bir uyum yü-
kümlülüğü altında olduğu düzenlen-
miştir. 

Fikri mülkiyetin korunması, rekabet 
kuralları, devlet yardımları, tekeller 
gibi alanlarda Türkiye’nin AB mev-
zuatına uyumu için mevzuat çıkar-
ma ve kurumsal yapılar tesis etme 
şeklinde adım atması söz konusu 
olmuştur. Yine tüketicinin korun-
ması, vergilendirme, kamu alımları 
gibi alanlarda gümrük birliğinin so-
runsuz işleyişine ve geliştirilmesine 
yönelik hükümler OKK’da yer bul-
muştur.

Türkiye’nin tarım ürünlerinin ser-
best dolaşımı bakımından tedrici bi-
çimde AB’nin Ortak Tarım Politikası-
na uyumu ve bu gerçekleşene kadar 
tarım ürünleri ticaretinde tarafların 
birbirlerine tanıdıkları tercihli rejim-
leri karşılıklı yarar temelinde geliştir-
mesi de OKK’da düzenlenmiştir. 

Mevzuat uyumu ve gümrük birli-
ğinin uygulanmasına ilişkin diğer 
teknik konuların ele alınacağı bir 
Gümrük Birliği Ortak Komitesi 1/95 
sayılı OKK ile meydana getirilmiştir. 

Gümrük Birliği Ortak Komitesi bilgi 
ve görüş alışverişini sağlayacak, Or-
taklık Konseyine tavsiyelerde bulu-
nacak ve gümrük birliğinin düzgün 
işleyişini temin edecektir. 

Gümrük birliğinin işleyişini doğru-
dan ilgilendiren, ticaret politikası, 
üçüncü ülkelerle imzalanan Serbest 
Ticaret Anlaşmaları, teknik engeller 
mevzuatı, rekabet, fikri mülkiyet ve 
gümrük mevzuatı alanlarında mev-
zuat çıkarılma ve değiştirilmesine 
yönelik taraflar birbirleri ile danışa-
caktır. Türk uzmanlar bu çerçevede 
AB’nin ilgili teknik komitelerine de 
katılacaktır. 

1/95 sayılı OKK’da korunma tedbir-
lerinin uygulanmasına yönelik sınır-
lı bir hakeme başvurma ihtimali de 
anlaşmazlıkların halli mekanizması 
olarak öngörülmüştür.

Gümrük birliği dolayısıyla gerçek-
leştirilen mevzuat uyumu ve idari 
kapasite artışı Türk ekonomisinde 
kapsamlı yasal ve kurumsal değişik-
likler meydana getirmiş ve bu saye-
de uluslararası rekabet kurallarının 
uygulandığı, eşit rekabet şartlarının 
hukuki güvenceye alındığı bir pazar 
özelliği kazanılmıştır. Özellikle eko-
nomi hukuku olarak niteleyebile-
ceğimiz pek çok alanda Türkiye’nin 
hem üretim ve pazarlama standart-
larının hem de bunların temelini 
oluşturan hukuki düzenlemelerinin 
çağın ve rekabetçi bir piyasa düze-
ninin gereklerine uydurulmasında 
AB ile oluşturulan gümrük birliği-
nin önemli etkisi olmuştur. Taraflar 
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arasında ciddi ölçüde bir ekonomik 
entegrasyonun oluşmasına hizmet 
ettiği kadar, Türkiye’ye hem AB ülke-
lerinden hem de üçüncü ülkelerden 
doğrudan sermaye girişine de yol 
açmış olması, Türkiye – AB gümrük 
birliğinin sıklıkla vurgulanan olumlu 
ekonomik etkilerinden birini oluş-
turmuştur. Türkiye’nin AB dışı küre-
sel pazarlara açılmasında da gümrük 
birliğinin ekonomiye ve sektörlere 
kazandırdığı dinamizm, rekabetçilik 
ve dayanıklılık önemli bir faktördür. 
Türk sanayi sektörünün rekabet 
edebilirliğinin artışı, tüketicinin se-
çeneklerinin ve kaliteli ürüne erişim 
imkanlarının çoğalması gibi diğer 
ekonomik faydalara da yol açmıştır. 

Gümrük birliği sonucu AB mevzuatı-
na uyumun AB ile geleneksel olarak 
sürdürülen ticari ilişkilerin geliştiril-
mesine olan katkısının ve üçüncü 
ülkelerle ticaret bakımından Türki-
ye’nin dünyanın önemli bir kısmına 
karşı ticari anlamda açılma sürecini 
hızlandırmış olduğu da belirtilmek-
tedir.

Böylece Türkiye’de ekonomik faali-
yette bulunan yabancı firmalar için 
elverişli ortam oluşmuş, artan reka-
bet ortamı ve verimlilik artışı, orta 
ve uzun vadede tüketiciler için daha 
yüksek kalite, daha ucuz ürünler ve 
daha fazla çeşitlilik sağlamıştır. Tü-
ketici hakları yasal koruma altına 
alınmış, üreticiler ve sanayi de, is-
tikrarlı ve büyük bir ihracat pazarına 
erişimin yanında, daha ucuz ve daha 
kaliteli girdilerden yararlanma imka-
nına kavuşmuştur. 

Türkiye’nin uzak olmayan bir gele-
cekte AB’ye üyeliğinin gerçekleşe-
ceği düşüncesiyle müzakere edilip 
imzalanan bu Karar ve uygulamaya 
geçirdiği gümrük birliği, hem AB 
hem de Dünya pazarlarında payı-
nı ve rekabet gücünü artırmış olan 
Türkiye bakımından bazı açılardan 
değişen ihtiyaçlara cevap vermeyen 
bir nitelik arz etmeye başlamıştır. Bu 
amaçla güncellenmesi yönündeki 
görüşler ve çalışmalar uzun bir süre-
dir gündemdedir. Ancak bu alanda 
2021 başı itibarıyla somut bir ilerle-
me sağlanamamıştır.
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3/80 sayılı Ortaklık 
Konseyi Kararı 
(Association Council 
Decision No: 3/80)

–İlke GÖÇMEN–

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB), 
1960’lı yılların başlarında Ankara 
Anlaşması temelinde kendi arala-
rında bir ortaklık kurmuştur. Ankara 
Anlaşması, bir yanda Türkiye, diğer 
yanda AB Üye Devletleri, Konsey 
ve Komisyon temsilcileri ile oluşan 
ve oy birliği ile karar alan Ortaklık 
Konseyi kurmuştur (md. 23.) Or-
taklık Konseyi, diğerlerinin yanın-
da, Ankara Anlaşması ile belirtilen 
amaçların gerçekleştirilmesi için, 
Ankara Anlaşması’nın öngördüğü 
hallerde bağlayıcı karar alma yetki-
sine sahiptir (md. 22). Ortaklık Kon-
seyi Kararları’nın (OKK) etkileri, Türk 
hukuku açısından net olmamakla 
birlikte AB hukuku açısından nettir. 
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 
içtihat hukuku uyarınca OKK’lar AB 
hukukunun ayrılmaz bir parçası-
dır ve böylelikle AB hukukuna has 
temel özelliklerden (özellikle doğ-
rudan etki ilkesi ve öncelik ilkesi), 
mekanizmalardan (özellikle ön ka-
rar prosedürü) ve yorum yöntem-
lerinden (özellikle amaçsal yorum 
yöntemi) pay almaktadır. 

Bu arka planda, 3/80 sayılı OKK, 19 
Eylül 1980 tarihinde AB üyesi dev-
letlerin Türk işçileri ve aile üyelerine 
uyguladıkları sosyal güvenlik prog-
ramlarına ilişkin olarak alınmış bağ-

layıcı kararlardan birisidir. Katma 
Protokol md. 39 ile Ortaklık Konse-
yi’nin, sosyal güvenlik alanında AB 
içinde yer değiştiren Türk işçileri ve 
aile üyeleri yararına hükümler tes-
pit edeceği öngörülmüştü. Bu OKK, 
genel olarak Ankara Anlaşması ve 
Katma Protokol, özel olarak Katma 
Protokol md. 39 göz önünde bu-
lundurularak benimsenmiştir. Bu 
OKK, Genel Hükümler, Uygulanabi-
lir Mevzuatın Belirlenmesi, Değişik 
Kategorilerdeki Yardımlara Yönelik 
Özel Hükümler, Muhtelif Hüküm-
ler ve Son Hükümler olmak üzere 
beş ana bölüme ayrılmıştır. Bu OKK, 
sıklıkla, AB iç pazarı ile ilgili olan ve 
işçilere ve aile üyelerine uygulanan 
sosyal güvenlik programlarının uy-
gulanmasına ilişkin 1408/71 sayılı 
Tüzük’e göndermede bulunmakta-
dır. 

3/80 sayılı OKK ile ilgili olarak, ana 
hatlarıyla, şu tespitler yapılabilir. Bu 
OKK, bir ya da daha fazla Üye Dev-
letin mevzuatına tabi olan Türk işçi-
lere, bu işçilerin Üye Devletlerden 
birinin sınırları içinde ikamet eden 
aile üyelerine ve bu işçilerin dul ve 
yetimlerine uygulanır (md. 2). Bu 
OKK, şu sosyal güvenlik dallarına 
ilişkin tüm mevzuata uygulanır: has-
talık ve analık yardımları, malullük 
yardımları, yaşlılık yardımları, dul ve 
yetim yardımları, iş kazaları ve mes-
lek hastalıklarına yönelik yardımlar, 
ölüm ödenekleri, işsizlik yardımı ve 
aile yardımları (md. 4). Bu OKK ile 
Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklığı: 
Türk İşçileri ve Türkiye – Avrupa 
Birliği Ortaklığı: Türk İşçilerinin Aile 
Üyeleri başlıkları altında ayrıca in-



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 67

celendiği üzere, vatandaşlık teme-
linde ayrımcılık yasağı getirilmiş-
tir (md. 3). Bundan başka, Türkiye 
ve AB üyesi devlet makamları, bu 
OKK’nın uygulanması için, işbirliğin-
de bulunmak dahil, gerekli tedbirle-
ri almalıdır (md. 20 vd.). 
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À la Carte Avrupa 
(Europe Â la Carte)

–Haluk ÖZDEMİR–

Farklılaştırılmış (esnek) bütünleş-
me örneklerinden biri de à la carte 
Avrupa ya da menü Avrupası’dır. 
(Bkz. Farklılaştırılmış Entegrasyon) 
Bu öneri, ülkelerin, konulara göre 
bütünleşmeye katılma veya onun 
dışında kalma seçeneğine sahip ol-
masını öngörmektedir. Buna göre 

ülkeler katılmak istedikleri ve iste-
medikleri bütünleşme konularını, 
bir yemek menüsünden seçer gibi 
seçebilmelidir. Böylece farklı konu-
larda bütünleşmeyi ilerletmek iste-
yen ülkeler, nispeten daha isteksiz 
ülkeleri beklemek zorunda kalma-
dan aralarındaki birliği güçlendirir-
ken, buna karşı olan ülkeler de bu 
uygulamaların dışında kalabilecek, 
yalnızca istedikleri alanlarda bütün-
leşme sürecine katılacaktır. Böylece, 
tabiri caizse herkes aynı yemeği ye-
mek zorunda kalmayacaktır.

Bu bütünleşme yaklaşımı her ne 
kadar Avrupa Birliği (AB) tarafın-
dan resmi olarak benimsenmiş ol-
masa da uygulamada buna benzer 
örnekler görmek mümkündür. (AB 
Üyesiyken) Birleşik Krallık’ın ve 
Danimarka’nın parasal birliğin dı-
şında kalması, yine Birleşik Krallık 
ve İrlanda’nın Schengen serbest 
dolaşım uygulamasına katılmama-
sı buna örnek olarak gösterilebilir. 
Bunun aksine ülkelerin bütünleşme 
menüsünden seçtikleri ekstra uygu-
lamalara örnek olarak güçlendiril-
miş işbirliği mekanizması verilebilir. 
Buna göre bazı üye ülkeler (en az 9), 
Konsey’in onayını alarak belli konu-
larda diğer ülkeleri beklemeden bü-
tünleşmeyi kendi aralarında daha 
ileri bir düzeye taşıyabilirler.
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Acil Muhakeme Usulü 
(Ön Karar Prosedüründe) 
(Urgent Procedure 
in Preliminary Ruling 
Procedure) 

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Ön karar prosedürü çerçevesinde 
olağan olmayan muhakeme usul-
leri iki tanedir: Seri/hızlandırılmış 
(expedited); acil (urgent). Seri/hız-
landırılmış muhakeme usulü talepli 
ulusal mahkemenin ön karar başvu-
rularında AB Adalet Divanı Başkanı 
davanın doğasının gerektirmesi du-
rumunda Raportör Hakim ve Hukuk 
Sözcüsünü dinleyerek ön kararın 
seri/hızlandırılımış usulde verilme-
sine karar verir. Başkan ilgililere 
iletilmek üzere derhal bir duruşma 
günü belirler ve ilgililer 15 günden 
az olmamak kaydıyla Başkan tara-
fından belirlenen zamanaşımı süre-
si içerisinde layihalarını sunabilirler. 

Başkan bu layihaların ulusal mahke-
me tarafından talep edilen hukuki 
meselenin temel boyutlarına hasre-
dilmesini talep edebilir. Bu layihalar 
bütün ilgililere duruşmadan önce 
iletilir. Dökümanların teknik iletişim 
vasıtalarıyla temini sağlanır. 

Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Ala-
nı çerçevesinde cezai konularda 
adli işbirliği ve polis işbirliği ile hu-
kuki konularda adli işbirliği doğası 
itibariyle ivediliği gerektiren alan-
lardır. Bu itibarla Adalet Divanı’nın 
sözkonusu hassas alanlarda olabil-
diğine hızlı yargısal faaliyette bulu-
nabilmesini temin adına olağan ön 
karar prosedüründen farklı olarak 
acil muhakeme usulü getirilmiştir. 
Tutukluluk hali veya ebeveyn–çocuk 
ilişkisi buyutuyla velayet ve ebe-
veyn sorumluluğu alanlarında fiili-
yatta bu usule rastlanmaktadır. Bu 
itibarla bu tarz davaların görülmesi 
için her yıl özel olarak 5 hakimlik bir 
Daire görevlendirilmektedir. Havale 
sırasında ulusal mahkemenin acili-
yeti gerektiren ve bu istisnai usulün 
uygulanmasını meşru kılan maddi 
olgu ve hukuki meseleleri açıkça 
ortaya koyması, mümkün mertebe 
tevcih ettiği sorulara cevap vermesi 
gerekir. Ulusal mahkemenin aciliyet 
talebinin bulunmaması durumun-
da, Adalet Divanı Başkanı prima 
facia bu usulün uygulanma gereği 
ortaya çıkarsa ilgili Daire’den mu-
hakemenin sözkonusu usulde ya-
pılmasının gerekip gerekmediğine 
dair karar vermesini talep edebilir. 
Sözkonusu Daire’nin acil muhakeme 
usulünde yapılan başvuruya imkan 
tanıması halinde süreci hızlıca yürü-
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terek Hukuk Sözcüsünü dinledikten 
sonra olabildiğine hızlı şekilde karar 
vermesi beklenir. Bu itibarla, usul 
mümkün mertebe elektronik ileti-
şim araçlarıyla sağlanacaktır. Ayrıca 
bu yeni usulde sadece ulusal mah-
keme önündeki davanın tarafları, 
havale gerçekleştiren ulusal mahke-
me, Komisyon ve tasarruflarının ön 
karar konusu teşkil etmesi halinde 
Konsey ve Avrupa Parlamentosu 
verilen kısıtlı süre içerisinde yazılı 
mütalaa sunabilmektedirler. Diğer 
ilgililer ise sözlü aşamada mütalaa 
sunabilmeleri adına sözlü safhaya 
davet edilmektedirler. Daire, dava-
nın ekstrem aciliyet gerektirmesi 
durumunda yazılı aşamayı bile atla-
yabilir.

Acil muhakeme usulü sadece Öz-
gürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı’na 
hastır, diğer alanlara ilişkin ivedi 
muhakemenin gerekmesi duru-
munda seri/hızlandırılmış ön karar 
muhakeme usulü uygulanacaktır.
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Acil Müdahale Gücü 
(Rapid Reaction Force 
(RRF))

–Kadri Kaan RENDA ve Burak TAN-
GÖR–

Acil Müdahale Gücü (Rapid Reac-
tion Force-RRF) 1999 tarihinde ka-

bul edilen Helsinki Temel Hedefleri 
uyarınca Avrupa Birliği (AB) üyeleri 
tarafından 2003 yılında kurulma-
sı öngörülen silahlı kuvvettir. Bu 
askerî gücün kendi kendini idame 
edebilecek 60.000 kişilik bir askerî 
kuvvetten oluşturulması ve 60 gün 
içerisinde çatışma bölgesine ko-
nuşlandırması hedeflenmekteydi. 
RRF, 4000 km yarıçaplı alan içinde 
görevlendirilecek bir seferî kuvvet 
(expeditionary force) olarak düşü-
nülmüştür. Buna ek olarak RRF’nin 
aynı anda iki farklı bölgede operas-
yon yürütecek şekilde oluşturulma-
sı da hedefler arasındaydı. RRF’ye, 
Almanya 13.500, Fransa 12.000, 
İtalya ve İspanya 6000, Hollanda 
5000, Yunanistan 3000, Finlandi-
ya ve İsveç 2000, Belçika, İrlanda 
ve Portekiz 1000 ve Lüksemburg 
500 askerle katkı sağlamayı taah-
hüt etmişlerdi. Birleşik Krallık’ın da 
12.000 askerle katkı sağlaması ön-
görülmüştü. Bu gücün ilk komuta-
nının Alman ve yardımcısının İngiliz 
olması da kararlaştırılmıştı. RRF’nin 
daimi karargâhının Brüksel’de ol-
masına karar verilmesine rağmen 
sürekli olarak hazır bulunan bir güç 
olması öngörülmemiştir. Bu açıdan 
üzerinde tartışmaların sürdüğü Av-
rupa Ordusu’ndan farklı olduğu ileri 
sürülebilir. 

RRF’nin görev sahası, yapılacak as-
kerî harcamaların büyüklüğü ve 
hangi ülke tarafından karşılanacağı 
gibi hususlar AB üyesi ülkeler ara-
sında tartışmalara neden olmuştur. 
Ayrıca, AB üyesi ülkelerde RRF’nin 
içermesi düşünülen askerî birlikle-
ri 4000 km yarıçapındaki alan için-
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de deniz veya hava yoluyla nakil ve 
ikmal ettirebilecek kabiliyetler çok 
sınırlıydı. 2010 yılında operasyonel 
olması planlanan RRF günümüze 
kadar hayata geçirilememiştir. Her 
ne kadar RRF 2010 yılına kadar ku-
rulamamış olsa da AB bünyesinde 
Avrupa Muharebe Grupları (Batt-
legroups) adı altında hızlı müdahale 
etmeye olanak sağlayan daha küçük 
boyutlu askerî kabiliyetler oluşturul-
muştur. Buna rağmen AB’nin Helsin-
ki Hedeflerinde öngörülen boyutta 
ve hızda askerî müdahale yapabile-
cek bir güce halen sahip olmadığını 
söylemek mümkündür. 
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Açık Koordinasyon 
Yöntemi (Open Method 
of Coordination)

–Narin İDRİZ–

Açık Koordinasyon Yöntemi (AKY), 
Avrupa Birliği (AB) düzeyinde veya 
ulusal düzeyde bağlayıcı hukuki ted-
birlerin benimsenmesini gerektir-
meyen, AB içindeki bir gönüllü hü-
kümetlerarası işbirliği şeklidir. AKY 
kılavuzlar, kıyaslama araçları ve iyi 
uygulamaların paylaşılması gibi es-
nek hukuk araçlarına dayanmakta-
dır.

AKY, Üye Devletlerin tam yetkiye sa-
hip oldukları alanlarda kullanılan bir 
politika aracıdır. AKY, Üye Devletler 
arasındaki çeşitliliğe saygı gösteril-
mesi ile ortak AB eyleminin birliğini 
sağlama ihtiyacı arasında bir denge 
kurmayı amaçlamaktadır. Diğer bir 
deyişle, AKY’nin genel amacı; Üye 
Devletler arasında işbirliğini teşvik 
etmek, politika alanlarını sistematik 
olarak bağlamak ve Üye Devletlerin 
politikalarını ortak bir hedefe yön-
lendirmektir.

AKY, 1990’ların sonlarında iç pazara 
entegre olamamış veya kısmen en-
tegre olmuş alanlardaki boşlukları 
doldurmak amacıyla kurulmuştur. 
Yıllar içinde kademeli olarak şekille-
nen esnek bir araçtır. İlk olarak Ma-
astricht Antlaşması (1993) ile kuru-
lan Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) 
altındaki ve Amsterdam Antlaşma-
sı’nın (1999) istihdam politikası kıs-
mındaki ulusal ekonomi politikalarını 
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koordine etme yöntemi olarak tasar-
lanmıştır. Mart 2000’de Lizbon Zirve-
si Sonuç Bildirgesi’nde –Lizbon Stra-
tejisi– resmi bir araç olarak kabul 
edilmiştir. AB üyesi devletlerin yetki 
alanına giren ve AKY’nin kullanıldığı 
alanlar istihdam, sosyal koruma, eği-
tim, gençlik ve mesleki eğitimi içer-
mektedir.

AKY kapsamında AB üyesi devletler 
birbirlerini değerlendirir (akran de-
ğerlendirmeleri). Komisyon’un rolü 
gözetim ile sınırlıdır. Avrupa Parla-
mentosu ve Avrupa Birliği Adalet 
Divanı (ABAD) ise, AKY sürecinde ne-
redeyse hiçbir rol oynamamaktadır. 
Bir yönetişim yöntemi olarak AKY, 
başarılı politikalar hakkında karşılıklı 
öğrenmeyi teşvik etmeye ve en iyi 
uygulamaları belirleyerek ve önere-
rek politika transferini teşvik etmeye 
yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

AKY, ulusal politikalara çevrilecek 
şu araç ve yöntemlerle iç politikala-
ra etki etmektedir: ortak kılavuzlar; 
periyodik izleme, değerlendirme, 
ulusal raporlama ve akran değerlen-
dirmesi; karşılıklı öğrenme ve politi-
ka transferini teşvik etmenin bir yolu 
olarak öneriler, karşılaştırmalar ve 
göstergeler.
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Adalet Divanı   
(Court of Justice) 

–Kamuran REÇBER–

Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) 
bünyesinde AB hukuku ile ilgili hu-
suslarda yetkilendirilen ve bu anlam-
da önemli denilebilecek yetkiler kul-
lanan en etkin kurumlardan birisidir. 
AB hukuk sisteminde uyuşmazlıklara 
ilişkin yargı denetiminin etkin bir 
şekilde yapılması, hukuk güvencesi-
nin ve hukukun üstünlüğünün sağ-
lanması açısından önemlidir. Adalet 
Divanı bünyesinde yargı yetkisi kul-
lanan, ancak ana kurum statüsünde 
olmayan yargı organı Genel Mahke-
me’dir. AB itibarıyla yargı yetkisi kul-
lanan ana kurum Adalet Divanı’dır. 
Bu anlamda AB’nin iki yapılı yargı or-
ganları, AB hukuk düzeninde ilgili ki-
şiler açısından doğabilecek mağduri-
yetleri gidermede önemli bir güven-
ce sunmaktadır. Zira AB bünyesinde 
mevcut olan kurucu antlaşmaların 
ilgili düzenlemeleri ile Avrupa Birliği 
Adalet Divanı Statüsü Hakkında Pro-
tokol’de kabul edilmiş olan koşullar 
çerçevesinde Genel Mahkeme’nin 
karaları Adalet Divanı’nda temyiz 
edilebilmektedir. 
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Adalet Divanı, prensip olarak AB 
hukuk düzeninde öngörülen tüm 
yargı yetkilerini kullanabilmektedir. 
Ancak, Adalet Divanı’nın iş yükünün 
azaltılması gayesiyle Genel Mah-
keme’ye de çeşitli davalara bakma 
yetkisi tanınmıştır. Adalet Divanı, 
kendisine tanınan yetkiler kapsa-
mında, AB hukukunun genel an-
lamda yorumlanmasında, bu huku-
kun düzenlemelerinin geçerliliği ve 
geçersizliği konularında önemli bir 
yetkiye sahiptir. Adalet Divanı’nın 
hakim sayısı Üye Devletlerin sayı-
sıyla eşittir. Bu hakimler altı yıllığına 
seçilmekte ve yeniden seçilmeleri 
de mümkün olabilmektedir. Adalet 
Divanı nezdinde on bir adet hukuk 
sözcüsü de görev yapmaktadır.
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Adalet ve İç İşlerinde 
İşbirliği (Cooperation in 
Justice and Home Affairs) 

Bkz. Özgürlük, Güvenlik ve Adalet 
Alanı

Aday Ülke   
(Candidate Country)

–Hatice YAZGAN–

Avrupa Birliği Antlaşması 49. mad-
dede belirtilen “Avrupa Birliği’nin 
(AB) ortak değerlerine saygı gös-
terme ve bu değerleri sürdürmeyi 
taahhüt etme” ve “Avrupalı devlet” 
olma koşullarına göre Avrupa Birli-
ği’ne (AB) üyelik başvurusu yapan ve 
başvurusu kabul edilen ülke, aday 
ülke olarak kabul edilir. (Bkz. Geniş-
leme Süreci) AB tarafından henüz 
aday ülke olarak kabul edilmemiş, 
ancak kriterleri karşıladıklarında 
Birliğin üyelik perspektifi verdiği ül-
keler ise potansiyel aday ülke olarak 
adlandırılırlar. Ülkenin resmi olarak 
aday ülke olması katılım müzake-
relerinin açılması anlamına gelme-
mekte, Kopenhag siyasi kriterlerinin 
(Bkz. Kopenhag Kriterleri) karşılan-
ması ile müzakerelerin açılmasına 
karar verilmektedir. Bu doğrultuda 
aday ülke Katılım Öncesi Strateji 
kapsamında değerlendirilir ve mü-
zakereler sonunda Kopenhag kriter-
lerini tümüyle karşılaması beklenir. 
Aday ülkeler müzakere sürecinde 
AB müktesebatını iç hukuklarına 
aktarmak ve uygulamakla yükümlü-
dür. Mevcut durumda Türkiye 1999, 
Kuzey Makedonya 2005, Karadağ 
2010, Sırbistan 2012 ve Arnavutluk 
2014 yılında AB’ye aday ülke olarak 
kabul edilmiştir. Bosna-Hersek ve 
Kosova ise potansiyel aday ülke sta-
tüsündedir. 2009 yılında AB üyeliği 
için başvuran İzlanda ile 2010 yılın-
da müzakerelerin açılmasına karar 
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verilmesine rağmen, 2013 yılında 
İzlanda hükümeti katılım müzakere-
lerinden çekilme kararı almıştır.
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Adenauer, Konrad 
(1876-1967)

–Zafer Can DARTAN–

Konrad Adenauer, 1876 yılında 
Köln’de doğmuştur. Freiburg, Mü-
nih ve Bonn Üniversitelerinde hu-
kuk ve siyaset bilimi öğrenimi gören 
Adenauer, Hristiyan Merkez Parti-
si’ne girerek 1906 yılında Köln Bele-
diye Meclisi’ne seçilmiş, 1917 yılın-
da Köln Belediye Başkanı olmuştur. 
Adenauer, Birinci Dünya Savaşı’nda 
büyük zarar gören Köln şehrinin ye-

niden inşasında ve özellikle 1919 yı-
lında Köln Üniversitesi’nin yeniden 
kuruluşunda büyük rol oynamıştır. 
1920’lerin sonlarında Nazi Partisi, 
Weimar Cumhuriyeti döneminde 
(1918-1933) güçlü bir politikacı 
olan Adenauer’e karşı bir kampanya 
başlatmış ve Adenauer, Nazi Partisi 
tarafından Alman karşıtlığı, kamu 
fonlarını boşa harcama ve Siyonist 
hareketlere yakınlık duymakla suç-
lanmıştır. 1933 yılında Nazilerin ikti-
dara gelmesinden sonra Adenauer, 
Şansölye Adolf Hitler’in Köln’e geli-
şinde karşılamaya gitmediği ve üze-
rinde gamalı haç olan bayrakların 
asılmasını engellediği için belediye 
başkanlığı görevinden alınmıştır. 
Adenauer, bu yaşananlardan sonra 
uzun bir süre işi, evi ve geliri olma-
dan arkadaşlarının ve kilisenin yar-
dımlarına bağlı yaşamıştır.

İkinci Dünya Savaşı sırasında çok 
aktif bir rol oynamasa da birkaç kez 
tutuklanmış ve 20 Temmuz 1944 
tarihinde Hitler’e yapılan başarısız 
suikast girişiminden sonra hapsedil-
miştir. Savaşın sona ermesiyle bir-
likte Amerikalılar tarafından tekrar 
Köln Belediye Başkanı olarak atanan 
Adenauer, bölgenin kontrolünün 
İngilizlere geçmesiyle birlikte gö-
revinden alınmıştır. Bunun üzerine 
Adenauer, Protestan ve Katolik Al-
manları kendi partisi olan Hristi-
yan Demokrat Birlik Partisi (CDU) 
çatısı altında birleştirmek amacıyla 
çalışmalara başlamış ve daha son-
ra, 1949 yılında Almanya Federal 
Cumhuriyeti’nin ilk şansölyesi ol-
muştur. Başlangıçta, 73 yaşında ol-
ması nedeniyle bu görevi uzun bir 
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süre sürdüremeyeceği düşünülse de 
Adenauer, 14 yıl iktidarda kalarak 
Batı Almanya’nın en yaşlı şansölyesi 
olmuştur. Adenauer, 1950’li yıllar-
da büyük bir kalkınma hamlesinin 
başlatılmasında ve bu döneme at-
fen söylenen “ekonomik mucize”nin 
gerçekleşmesinde büyük rol oyna-
mıştır. Bu bağlamda Batı Alman-
ya’nın yeniden inşası, savaşın getir-
diği külfetin üstesinden gelinmesi, 
sosyal piyasa ekonomisinde karar 
kılınması ve önemli sosyal ve politik 
kararların alınması, yine Adenauer 
iktidarında gerçekleşmiştir.

Adenauer’in Almanya’nın Avru-
pa’daki rolüne ilişkin görüşleri de 
Birinci ve İkinci Dünya Savaşı dö-
nemlerinde edindiği büyük siyasi 
deneyimden etkilenmiştir. Avru-
pa’da barışın ve istikrarın sağlan-
ması amacıyla Avrupa Birliği’nin 
(AB) temellerini oluşturan Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu’na (AKÇT) 
büyük önem vermiştir. Bu nedenle 
Adenauer, Almanya’nın başta Fran-
sa olmak üzere diğer ülkelerle uz-
laşmasını sağlamak üzere çalışmış-
tır. 1963 yılında imzalanan Élysée 
Dostluk Antlaşması ile Almanya ve 
Fransa arasında uzlaşının sağlanma-
sı yönünde tarihi bir adım atılmıştır. 
Élysée Antlaşması’yla Almanya ve 
Fransa arasında yüz yıllardır süren 
husumet tarihe karışırken ilişkilerin 
geliştirilmesi için sağlam bir zemin 
oluşturulmuştur.

Nazi dönemi sonrası uyguladığı 
olumlu dış politikalar ve AKÇT’ye 
olan inancı ve desteği sayesinde 
Adenauer, Avrupa tarihi için de 

önemli bir rol üstlenmiştir. Avru-
pa’nın bütünlüğünü yalnızca barışın 
sağlanması açısından değil, İkinci 
Dünya Savaşı sonrası Almanya’nın 
uluslararası camiaya yeniden enteg-
re edilmesi amacıyla desteklemiştir. 
Konrad Adenauer 19 Nisan 1967 ta-
rihinde, 91 yaşında hayata gözlerini 
yummuştur. Adenauer, 2003 yılında 
“tüm zamanların en büyük Almanı” 
ilan edilmiştir.
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Afrika, Karayip ve Pasifik 
Ülkeleri – AKP (African, 
Caribbean and Pacific 
Countries – ACP)

–Ahmet CERAN–

1975 yılında imzalanan Georgetown 
Anlaşması ile kurulan ve 48 sah-
ra altı Afrika, 16 Karayip, 15 Pasifik 
ülkesi olmak üzere toplam 79 ülke-
den oluşan Afrika, Karayip, Pasifik 
Devletler Grubu, üye devletlerinin 
sürdürülebilir kalkınmasına ve kü-
resel ekonomiye entegrasyonuna 
odaklanmaktadır. Bu çerçevede aynı 
yıl Avrupa Toplulukları ile Lomé I 
Sözleşmesi imzalanmış ve Afrika, 
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Karayip ve Pasifik ülkelerine Avrupa 
pazarında daha verimli ticaret fırsatı 
sağlanmasının önü açılmıştır. Geli-
nen noktada, Afrika, Karayip, Pasifik 
Devletler Grubu ile Avrupa Birliği 
(AB) arasındaki ekonomik işbirliği, 
Birliğin en eskiye dayanan, kapsamlı 
ve hukuki bağlayıcılığı olan işbirlik-
lerinden biri halini almıştır. Lomé 
I Sözleşmesi’nin ardından, Lomé II 
Sözleşmesi (1979), Lomé III Sözleş-
mesi (1984) ve Lomé IV Sözleşmesi 
(1999) ile ekonomik işbirliği daha da 
kapsamlı bir hal almış, bunun yanı 
sıra insan hakları, iyi yönetişim ve 
bölgesel işbirliği de mevcut çerçeve-
nin kapsamına dâhil edilmiştir. (Bkz. 
Lomé Sözleşmeleri)

2000 yılına gelindiğinde Afrika, Ka-
rayip, Pasifik Devletler Grubu ile AB 
arasında Cotonou Anlaşması imza-
lanmıştır. Cotonou Anlaşması, bir iş-
birliği ve kalkınma anlaşması olma-
nın yanı sıra, insan hakları, demok-
rasi, bölgesel barış ile güvenliğin 
tesisi ve sivil toplumun önemi, çev-
renin korunması, cinsiyet eşitliği gibi 
konuları da odağına almakta ve bun-
ları gözetmektedir. Hatta taraf ülke-
lerin bu alanlardaki yükümlülükleri-
ni yerine getirmemeleri halinde bu 
işbirliğinden kaynaklı kazanımlarının 
sınırlandırılmasına yönelik koşullu-
luk araçları da dahil edilmiştir. 

Cotonou Anlaşması, Şubat 2020 ta-
rihinde sona erecek şekilde düzen-
lenmiştir. 22 Haziran 2018 tarihinde 
Avrupa Komisyonu, Afrika, Karayip, 
Pasifik ülkeleriyle yeni bir kapsam-
lı işbirliği anlaşmasının müzakere 
edilmesi için AB Konseyi’nden yetki 

almıştır. Mevcut haliyle Afrika, Ka-
rayip, Pasifik – AB işbirliği Birleşmiş 
Milletler (BM) üyesi ülkelerin yarı-
sından fazlasını ve 1,5 milyarın üze-
rinde insanı kapsamaktadır. 
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Ajanslar (Agencies)

–Tolga CANDAN–

Avrupa Birliği (AB) ajansları, AB’nin 
karar alma yetkisine sahip kurum-
larına, uzmanlık gerektiren belirli 
alanlarda oluşturulacak politikalara 
ilişkin bilimsel ve teknik destek sağ-
lamak, yine bu alanlarda farklı çıkar 
gruplarını bir araya getirerek AB dü-
zeyinde işbirliği ve diyaloğu kolaylaş-
tırmak ve ayrıca kendilerine verilen 
diğer idari görevleri yerine getirmek 
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amacıyla oluşturulan, tüzel kişiliğe 
sahip, desantralize edilmiş (merkezi 
olmayan) birimlerdir. 

Günümüzde beş farklı kategoride 
oluşturulmuş 40’tan fazla ajans 
bulunmaktadır. Bu ajanslar AB’nin 
farklı Üye Devletlerinin şehirlerin-
de faaliyet sürmektedir. AB’nin yıllık 
bütçesinin yaklaşık %0.8’i bu ajans-
lar tarafından kullanılmaktadır.

İlk kategori merkezi olmayan ajans-
lar kategorisidir. Bu ajanslar AB po-
litikalarının uygulanmasına bilimsel 
ve teknik katkıda bulunur. Özellikle 
hem AB kurumlarının hem de ulu-
sal makamların sahip olduğu teknik 
ve bilimsel uzmanlıkları bir araya 
getirerek AB ve ulusal hükümetler 
arasındaki işbirliğini desteklemek-
tedirler. Bu ajanslar süresiz olarak 
kurulmuştur ve tüm AB bölgesinde 
farklı şehirlerde bulunmaktadır.

Resmi İsmi Bulunduğu Yer Bulunduğu Ülke Kısaltma

 Enerji Düzenleyici
Kuruluşları İşbirliği Ajansı Ljubljana Slovenya ACER

Avrupa Çalışma Otoritesi  Bratislava Slovakya ELA
 Avrupa Elektronik
 Haberleşme Düzenleyici
Kurumu

Riga Letonya BEREC

Toplum Tesisi Çeşitlilik Ofisi Angers Fransa CPVO
 Avrupa İş Sağlığı ve
Güvenliği Ajansı Bilboa İspanya EU-OSHA

 Avrupa Sınır ve Sahil
Koruma Ajansı Varşova Polonya FRONTEX

 Özgürlük, Güvenlik ve
 Adalet Alanında Büyük
 Ölçekli Bilişim Teknolojileri
 Sistemleri Operasyonel
Yönetimi Avrupa Ajansı

Tallinn Estonya EU-LISA

Avrupa Sığınma Destek Ofisi La Valetta Malta EASO
 Avrupa Mesleki Eğitim
Geliştirme Merkezi Selanik Yunanistan CEDEFOP

 Avrupa Yaşam ve İstihdam
Koşullarını İyileştirme Vakfı  Dublin İrlanda EUROFOUND

Avrupa Çevre Ajansı Kopenhag Danimarka EEA
Avrupa Eğitim Vakfı Torino İtalya ETF

 Avrupa Uyuşturucu ve
 Uyuşturucu Bağımlılığını
İzleme Gözlemevi

Lizbon Portekiz EMCDDA

Avrupa Tıbbi Ürünler Ajansı Amsterdam Hollanda EMEA/EMA
İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi Alicante İspanya OHIM
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Resmi İsmi Bulunduğu Yer Bulunduğu Ülke Kısaltma

Topluluk Bitki Çeşitleri Ofisi Angers Fransa CPVO
AB Organları Tercüme Ofisi Lüksemburg Lüksemburg CdT
 Avrupa Sigorta ve Mesleki
Emeklilik Otoritesi

 Frankfurt am
Main Almanya EIOPA

 Avrupa Gıda Güvenliği
Otoritesi Parma İtalya EFSA

 Avrupa Deniz Güvenliği
Ajansı  Lizbon Portekiz EMSA

 Avrupa Hava Güvenliği
Ajansı Köln Almanya EASA

 Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği
Ajansı Heraklion Yunanistan ENISA

 Avrupa Hastalıkları Önleme
ve Kontrol Merkezi Stockholm İsveç ECDC

 Avrupa Uydu Üzerinden
Navigasyon Ajansı Prag Çekya GSA

Avrupa Demiryolu Ajansı Lille-
Valenciennes Fransa ERA

 Avrupa Balıkçılık Kontrol
Ajansı Vigo İspanya EFCA

Avrupa Kimyasallar Ajansı Helsinki Finlandiya ECHA
 Avrupa Cinsiyet Eşitliği
Enstitüsü Vilnius Litvanya EIGE

 Avrupa Birliği Temel Haklar
Ajansı Viyana Avusturya FRA

 Özgürlük, Güvenlik ve
 Adalet Alanında Büyük
 Ölçekli BT Sistemlerinin
 Operasyonel Yönetimi
Ajansı

Talin Estonya EU-LISA

Avrupa Bankacılık Kurumu Paris Fransa EBA
AB Kolluk Eğitimi Ajansı Budapeşte Macaristan CEPOL
Avrupa Polis Ofisi Lahey Hollanda EUROPOL
 Avrupa Menkul Kıymetler ve
Piyasalar Kurumu Paris Fransa ESMA

 Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet
Ofisi Alicante İspanya

EUIPO

Tek Tasfiye Kurulu Brüksel Belçika SRB
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Üçüncü kategori icra / yürütme 
ajansları kategorisidir. Bu ajanslar, 
AB programları ile ilgili belirli gö-

revleri yönetmek için Komisyon 
tarafından sınırlı bir süre için kurul-
muştur.

İkinci kategori ortak güvenlik ve 
savunma politikası (OGSP) bünye-
sindeki ajanslar kategorisidir. Bu 
ajanslar, AB’nin OGSP çerçevesinde 

çok özel teknik, bilimsel ve yönetim 
görevlerini yerine getirmek üzere 
kurulmuştur.

Resmi İsmi Bulunduğu Yer Bulunduğu Ülke Kısaltma

Avrupa Savunma Ajansı Brüksel Belçika EDA

Avrupa Birliği Uydu Merkezi  Torrejón de
Ardoz İspanya EUSC

 Avrupa Güvenlik Sorunları
Enstitüsü Paris Fransa EUISS

Resmi İsmi Bulunduğu Yer Bulunduğu Ülke Kısaltma

 Eğitim, Görsel İşitsel ve
Kültür İcra Ajansı Brüksel Belçika EACEA

 Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeler için İcra Ajansı Brüksel Belçika EASME

 Avrupa Araştırma Konseyi
İcra Ajansı Brüksel Belçika ERCEA

 Tüketici, Sağlık, Tarım ve
Gıda İcra Ajansı Lüksemburg Lüksemburg CHAFEA

Araştırma İcra Ajansı Brüksel Belçika REA
 İnovasyon ve Ağlar İcra
Ajansı Brüksel Belçika INEA

Resmi İsmi Bulunduğu Yer Bulunduğu Ülke Kısaltma

AAET Tedarik Ajansı  Luxembourg
City Luxemburg ESA

Enerji İçin Füzyon Barcelona İspanya F4E

Dördüncü kategori Avrupa Atom 
Enerjisi Topluluğu (AAET) ajansla-
rı kategorisidir. Bu ajanslar, AAET 
Antlaşması’nın amaçlarını destek-
lemek için oluşturulmuştur. Başlıca 
görevleri, ulusal nükleer araştırma 

programlarını koordine etmek, ba-
rışçıl amaçlar için nükleer enerjiye 
yeterli ve güvenli kaynak sağlamak 
için bilgi, altyapı ve finansman sağ-
lamaktır.
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Resmi İsmi Bulunduğu Yer Bulunduğu Ülke Kısaltma

 Avrupa İnovasyon ve
Teknoloji Enstitüsü Budapeşte Macaristan EIT

 Elektronik Bileşenler ve
 Sistemler için Avrupa
Liderliği Girişim Ortaklığı

Brüksel 
(Merkez) Belçika ECSEL

 Yakıt Hücreleri ve H2 Girişim
Ortaklığı

Brüksel 
(Merkez) Belçika FCH

 Yenilikçi Sağlık İnsiyatifi
Girişim Ortaklığı

Brüksel 
(Merkez) Belçika IMI 2 JU

 Avrupa Tek Hava Trafik
 Yönetimi Araştırma Girişim
Ortaklığı

Brüksel 
(Merkez) Belçika SESAR

 Temiz Gökyüzü Girişim
Ortaklığı

Brüksel 
(Merkez) Belçika Clean Sky2

 Biyolojik Tabanlı Endüstriler
Ortak Girişimi

Brüksel 
(Merkez) Belçika BBI JU

Beşinci kategori diğer kuruluşlar 
kategorisidir. Diğer kuruluşlar ara-
sında AB programlarının bir parçası 

olarak kurulan birimler ve Komisyon 
ile sanayi arasında kamu-özel sektör 
ortaklıkları bulunmaktadır.
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Aile Birleşimi (Family 
Reunification)

–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–

Avrupa Birliği (AB) hukukunda aile 
birleşimi, ilgili kişilerin vatandaş-
lığına, yerleşim yerine ve hukuki 
statüsüne göre farklı şekillerde ele 
alınmaya müsaittir. Konuya, Üye 
Devletlerden birinde mukim olan 
üçüncü ülke vatandaşlarının, yine 
üçüncü ülke vatandaşı olan aile bi-
reyleri bakımından yaklaşıldığında, 
aile birleşimi, AB’ye göçün temel 
sebeplerinden biri olarak kabul edil-
mekte ve aile birleşiminin Üye Dev-
letlerde yasal olarak mukim olan 
üçüncü ülke vatandaşlarının enteg-
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rasyonunu teşvik etmek suretiyle 
sosyo–kültürel istikrarın ve ekono-
mik ve sosyal uyumun sağlanmasına 
hizmet edeceği kabul edilmektedir. 

Amsterdam Antlaşması’nın (1999) 
getirdiği değişiklikler sonrasında 
düzenli (yasal) göç konusunu düzen-
leyen Avrupa Topluluğu Antlaşma-
sı’nın 63. maddesinin 3. fıkrasında, 
Konsey’e giriş ve ikamet koşulları ile 
aile birleşimi amacı olanlar da dâhil 
olmak üzere Üye Devletler tarafın-
dan uzun süreli vize ve ikamet izin-
lerinin usulüne ilişkin standartları 
belirleme yetkisi tanınmıştı. Lizbon 
Antlaşması (2009) sonrasında da 
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma’nın (ABİHA) göç politika-
sı hakkında düzenleme getiren 79. 
maddesinde AB’nin, göç akışının 
etkili yönetimini, Üye Devletlerde 
yasal olarak ikamet eden üçüncü 
ülke vatandaşlarına adil muame-
lenin sağlanmasını ve yasadışı göç 
ile insan ticaretinin engellenmesini 
amaçlayan ortak bir göç politikası 
geliştireceği ifade edildikten sonra 
(md. 79(1)), Avrupa Parlamentosu 
ve Konsey’e, –diğer hususların yanı 
sıra– Üye Devletlere giriş ve ikamet 
koşulları ile Üye Devletlerce aile bir-
leşimi amacı olanlar da dâhil olmak 
üzere uzun süreli vize ve oturma izni 
standartlarının belirlenmesi (md. 
79(2)(a)) yetkisi tanınmıştır.

AB üyesi ülkelerden birinde yasal 
olarak bulunan üçüncü ülke vatan-
daşlarının aile birleşimi hakkından 
faydalanmalarının yasal temelini 
2003/86 sayılı Aile Birleşimi Hakkı-
na Dair Direktif teşkil etmektedir. 

Direktif, aile birleşimi hakkının kul-
lanımına ilişkin ortak kurallar getir-
mekte, bu çerçevede aile birleşimi 
hakkı tanınmasına ilişkin şartları 
düzenlemenin yanı sıra, ilgili aile bi-
reyleri bakımından hakları ve usuli 
güvenceleri hüküm altına almak-
tadır. Direktif hükümleri uyarınca 
aile birleşimine ilişkin başvuru, Üye 
Devletlerden birinde en az bir yıl ge-
çerliği bulunan oturma iznine sahip 
olan ve uzun süreli ikamet hakkına 
sahip olabileceği öngörülen üçüncü 
ülke vatandaşlarının ya da bu kişile-
rin üçüncü ülke vatandaşı olan aile 
bireyleri tarafından yapılabilir (md. 
3(1)). Aile birleşimine ilişkin başvu-
ruda, aile bağlarının ispatının yanı 
sıra kişinin ailesiyle birlikte kalma-
ya elverişli bir yeri olduğunu, sağlık 
sigortasının ve yeterli mali kaynak-
larının bulunduğunu ispat etmesi 
gerekebilir. Yine ilgililerin ulusal 
hukuk kuralları uyarınca öngörülen 
entegrasyon kurallarına uymaları 
istenebileceği gibi, aile birleşiminin 
gerçekleşeceği Üye Devlette belli 
bir süre ikamet şartı da aranabile-
cektir. Direktif hükümleri uyarın-
ca aile birleşiminin gerçekleşmesi 
durumunda, aile bireylerine otur-
ma izni verileceği gibi, kendilerinin 
eğitim, çalışma ve staj imkânları da 
mevcuttur. Mültecilerin aile birleşi-
mi hakları ise, Direktif’in Beşinci Bö-
lümündeki özel hükümlere tâbidir. 
Bununla birlikte, Direktif, mülteci 
statüsünün tanınması için başvu-
ru yapmış ancak bu konuda henüz 
kesin karar verilmemiş olan veya 
geçici korumaya ya da tamamlayı-
cı korumaya tâbi yahut bu şekilde 
ikamet edebilmek için başvurmuş 
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ve durumuyla ilgili karar bekleyen 
üçüncü ülke vatandaşları bakımın-
dan uygulama alanı bulmamaktadır. 

Direktif, Birlik vatandaşlarının aile 
bireyleri bakımından da uygulan-
maz. Vatandaşı oldukları Üye Dev-
letten farklı bir Üye Devlette yerle-
şik olan Birlik vatandaşlarının aile 
birleşimi hakları, 2004/38 sayılı AB 
Vatandaşları ile Aile Bireylerinin Üye 
Devletlerde Serbest Dolaşım ve İka-
metlerine Dair Direktif (Serbest Do-
laşım Direktifi) hükümlerine tâbidir. 
Buna karşın, vatandaşı oldukları Üye 
Devlette ikamet eden Birlik vatan-
daşlarının aile birleşimi hakları ise, 
ulusal hukuka tâbi olmaya devam 
etmektedir. 

Diğer yandan, üçüncü ülke vatandaş-
larının AB’de bulunduğu hukuki sta-
tü de yerine göre, aile birleşimi hak-
kı bakımından farklı düzenlemelere 
başvurulmasını gerekli kılabilmekte-
dir. Bu çerçevede örneğin, 2009/50 
sayılı Kalifiye İşgücünün AB Üyesi 
Ülkelerde İstihdamını Sağlamak İçin 
Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Giriş 
ve İkamet Koşullarını Düzenleyen Di-
rektif (Mavi Kart Direktifi) hükümleri 
uyarınca mavi kart hâmili olan üçün-
cü ülke vatandaşlarının aile birleşimi 
hakları bakımından, 2003/86 sayılı 
Aile Birleşimi Hakkına İlişkin Direk-
tif hükümleri, Mavi Kart Direktifi’n-
de düzenlenen istisnalarla birlikte 
uygulama alanı bulmaktadır. Yine 
2003/109 sayılı Uzun Dönem Mukim 
olan Üçüncü Ülke Vatandaşlarının 
Statüsüne İlişkin Direktif hükümle-
rinden ya da 2016/801 sayılı Bilimsel 
Araştırma, Eğitim, Öğrenci Değişimi, 

Ücretsiz Staj, Gönüllü Hizmet veya 
Eğitsel Projeler ve Au Pairlik Amacı 
Bulunan Üçüncü Ülke Vatandaşla-
rının Kabul ve İkamet Koşullarına 
Dair Direktif hükümlerinden yarar-
lanan üçüncü ülke vatandaşlarının 
aile bireyleri de söz konusu düzenle-
melerdeki daha lehte hükümlerden 
yararlanma imkânına sahiptir. Son 
olarak, vatandaşı oldukları devlet ile 
AB arasındaki bir uluslararası anlaş-
manın varlığı sebebiyle, AB’de “ay-
rıcalıklı” statüde bulunduğu kabul 
edilen üçüncü ülke vatandaşlarının 
aile birleşimi hakları bakımından, 
söz konusu uluslararası anlaşma hü-
kümlerinin, kural olarak uygulanma-
sı gerektiği kabul edilmelidir. 
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Akdeniz Genişlemesi 
(Mediterranean 
Enlargement) 

–Hatice YAZGAN–

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun 
(AET) 1980’li yıllarda üç Akdeniz 
ülkesini (Yunanistan, İspanya ve 
Portekiz) üye kabul ettiği geniş-
leme Akdeniz genişlemesi olarak 
bilinmektedir. Bu genişleme kap-
samında 1981 yılında Yunanistan, 
1986 yılında İspanya ve Portekiz 
Topluluğa katılmıştır. Akdeniz geniş-
lemesi ile ilgili literatürde üzerinde 
durulan iki husus bulunmaktadır. 
Bunlardan biri, bu genişleme kap-
samındaki ülkelerin ekonomik ola-
rak yapısal sorunları ve eksiklikleri 
olmasına rağmen Topluluğa katılım 
kararı verilmesinde siyasi etkenlerin 
ön plana çıktığı yönündeki görüştür. 
Bu çerçevede, Soğuk Savaş koşulla-
rında Avrupa’nın güneyinde istikra-
rın sağlanması temel amaç olarak 
ortaya çıkmıştır. Akdeniz genişleme-
si kapsamında literatürde ön plana 
çıkan ikinci husus, bu ülkelerin Top-
luluğa katılımında siyasi etkenlerin 
belirleyici olmasına rağmen ve de-
mokratik koşulluluk ilkesi henüz bu-
günkü kadar kurumsallaşmamış ve 
Antlaşmalarda yer almamış olsa da, 
bu ülkelerin ancak demokratik reji-
me geçmelerinden sonra Topluluğa 
kabul edilmeleridir. Bir başka deyiş-
le, üye olma şartı olarak demokratik 
ülke olma bu genişlemede belirleyi-
ci bir husus olmuştur. Yunanistan ile 
1962 yılında Atina Anlaşması adı ile 
bir ortaklık anlaşması yürürlüğe gir-

miş, ancak 1967 cunta döneminde 
anlaşma askıya alınmıştır. 1974 yı-
lından itibaren Yunanistan demok-
rasiye geçmiş, tam üyelik için hazır-
lanmış ve gelişmeler 1981 yılında 
Yunanistan’ın üyeliği ile sonuçlan-
mıştır. Portekiz ve İspanya 1960’lı 
yılların başında AET ile ilişkilerini 
geliştirme yönünde girişimde bu-
lundularsa da bu girişimler İspanya 
ve Portekiz demokratik rejime sa-
hip olmadıklarından AET tarafından 
temkinli karşılanmıştır. Bu ülkelerin 
üyelikleri ancak 1974 yılında Porte-
kiz’de, 1975 yılında da İspanya’da 
otoriter rejimlerin sona ermesi ile 
sonrasında gelişen süreçle mümkün 
olabilmiştir.

Akdeniz genişlemesi’nin etkileri 
konusunda literatürde, Topluluğun 
Akdeniz politikalarının güçlendiril-
mesi, başta 1995 tarihli Barselona 
Süreci’nin oluşturulması ve Latin 
Amerika ile ilişkilerin geliştirilmesi 
gibi olumlu etkilerinden söz edil-
mekte, söz konusu genişleme kap-
samındaki ülkelerin zayıf ekonomik 
yapıları nedeniyle Topluluk yapısal 
fonlarından alacakları pay konusun-
daki tartışmaların gündeme gelme-
sine neden olduğu belirtilmekte-
dir. Ayrıca, Yunanistan’ın üyeliği ile 
birlikte Türkiye ile ilişkiler ve Kıbrıs 
sorununun ön plana çıktığı görül-
mektedir.
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Akdeniz İçin Birlik (Union 
for the Mediterranean) 

–Sedef EYLEMER– 

Avrupa Komşuluk Politikası’nın iki 
taraflı boyutu, bölgesel ve çok ta-
raflı işbirliği girişimleri ile tamam-
lanmaktadır. AB ile güney komşuları 
arasındaki işbirliğinin bölgesel bo-
yutu, önceki ismiyle Barselona Sü-
recinin yeniden canlandırılmasına 
yönelik olarak 2008 yılında başlatı-
lan Akdeniz İçin Birlik (AİB) çerçe-
vesinde şekillenmektedir. AİB, Av-
rupa-Akdeniz bölgesinde diyalog ve 
işbirliğinin geliştirilmesine yönelik 
olarak kurulmuş hükümetler-arası 
bir kurumdur. Bu bölgesel girişim-
de AB üye ülkelerinin yanı sıra 15 
Güney Akdeniz ülkesi (Arnavutluk, 
Cezayir, Bosna-Hersek, Mısır, İsrail, 
Ürdün, Lübnan, Moritanya, Mona-
ko, Karadağ, Fas, Filistin, Suriye (as-
kıya alındı), Tunus ve Türkiye) yer 
almaktadır. AİB, AB ile bu ülkeler 
arasında ekonomik entegrasyonun 
teşvik edilmesini amaçlamaktadır. 
Bu doğrultuda bölgesel ve alt-böl-

gesel projeler ile AB ile söz konusu 
Akdeniz ülkeleri arasındaki ilişki-
lerin daha işlevsel hale getirilmesi 
hedeflenmektedir. AİB iş geliştirme, 
sosyal ve kamusal meseleler, yüksek 
öğretim ve araştırma, ulaştırma ve 
kentsel kalkınma, su kaynakları ve 
çevre, enerji ve iklimsel faaliyetler 
olmak üzere altı öncelikli alanda 
bölgesel, alt-bölgesel ve ulus-ötesi 
projeler ile AB ile Akdeniz ülkeleri 
arasındaki işbirliğini artırmayı ve 
Avrupa-Akdeniz bölgesinde insanla-
rın yaşamlarını iyileştirmeyi hedef-
lemektedir. Proje önerileri ulusal, 
bölgesel, yerel otorite ve kurumlar, 
özel sektör, uluslararası kurumlar ve 
sivil toplum örgütleri tarafından ya-
pılabilmektedir. 

AİB’in kararları açısından ortak sa-
hiplenme ve sorumluluk sağlanabil-
mesi için Akdeniz’in her iki kıyısını 
temsilen zirvelerde, bakanlar ve bü-
rokratlar düzeyindeki toplantılarda 
eş-başkanlık sistemi uygulanmak-
tadır. Akdeniz’in kuzeyi AB eş-baş-
kanlığı tarafından temsil edilmekte 
ve bu bağlamda AİB’in Avrupa Kom-
şuluk Politikası ile yakın ilişki içinde 
olması sağlanmaktadır. Akdeniz’in 
güneyini temsilen eş-başkanlık ise 
güney Akdeniz ülkeleri tarafından 
yürütülmekte olup 2012 yılından iti-
baren bu görevi Ürdün üstlenmiştir. 
AİB üyeleri dışişleri bakanlıkların-
dan, AB kurumlarından ve Arap Ligi 
ülkelerinden gelen üst düzey bürok-
ratlar düzeyinde düzenli olarak top-
lanmaktadır. Bu toplantılar mevcut 
siyasi bağlamın tartışılması ve AİB 
Sekretaryasının çalışmalarının ko-
ordinasyonu için temel oluşturmak-
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tadır. Ayrıca proje önerileri de bu 
toplantılarda tartışılmaktadır. Barse-
lona’da bulunan AİB Sekretaryası ise 
bakanlar düzeyindeki toplantıların 
hazırlığını yaparak, bölgesel diyalog 
platformları sağlayarak ve stratejik 
bölgesel projeler geliştirerek AİB 
Üye Devletleri tarafından alınan ka-
rarların uygulamaya geçirilmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır.

Okuma Listesi 

Ataç, C. Akça. “AB’nin Normatif Ka-
pasite Sorunu, Akdeniz İçin Birlik ve 
Türkiye”, Ankara Avrupa Çalışmaları 
Dergisi, Cilt: 11, No:1, 2012, s.1-24.

Kınacıoğlu, Müge. “Eski Şarap Yeni 
Şişe? Bölgedeki Son Gelişmeler Işı-
ğında AB Dış Politikasında Akdeniz 
Havzası ve Orta Doğu”, Hacettepe 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Dergisi, Cilt: 33, No: 1, 
2015, s. 137-156. 

Union for the Mediterranean. htt-
ps://ufmsecretariat.org/.

Akman Davası   
(Akman Case)

–İlke GÖÇMEN–

Akman davası, C–210/97 sayı ve 19 
Kasım 1998 karar tarihli olup özel-
likle Türkiye – Avrupa Birliği (AB) 
ortaklık hukukunun maddi boyutu 
–Türk işçilerinin aile üyeleri– ile il-
gilidir. 

Akman davasının maddi ve hukuki 

vakaları şöyle özetlenebilir. Bay Ak-
man, 1979 yılında Almanya’ya gide-
rek babası ile birlikte yaşamaya ve 
mühendislik eğitimi almaya başla-
mıştır. Bay Akman’ın babası, 1971–
1985 yılları arası Almanya’da işçi 
iken 1986 ile birlikte Türkiye’ye dön-
müştür. Bay Akman 6 Nisan 1993’te 
eğitimini tamamlayarak 24 Haziran 
1993’te süresiz ikamet izni için baş-
vurmuştur. İlgili makam 25 Ağustos 
1993’te kendisine sınırlı ikamet izni 
vermiştir. Bay Akman ise, Türkiye – 
AB ortaklık hukuku uyarınca 1/80 
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) 
md. 6 çerçevesinde herhangi bir hak 
talep edememekle birlikte, md. 7/2 
temelinde ikamet izni hakkı olduğu 
iddiasıyla ulusal mahkeme önünde 
dava açmıştır. Ulusal mahkeme, me-
seleyi ön karar prosedürü aracılığıy-
la Avrupa Birliği Adalet Divanı’na 
(ABAD) taşıyarak AB hukukunun yo-
rumunu talep etmiştir.

Akman kararı ile Türk işçisinin aile 
üyesinin 1/80 sayılı OKK md. 7/2 
çerçevesindeki hakları üstünde du-
rulmuştur. ABAD’a göre, öncelikle, 
bu madde doğrudan etkili olduğun-
dan bu maddedeki koşulları taşıyan 
Türk vatandaşları bu maddenin ver-
diği haklara doğrudan dayanabilir. 
Dahası, bu maddedeki istihdama 
yönelik hak, örtülü olarak, ikamet 
hakkını da içerir. Bu maddeye göre 
bir Türk işçisinin çocuğu, ev sahibi 
Üye Devlette mesleki eğitim progra-
mı tamamlarsa ve anne veya babası 
o devlette üç yıl hukuka uygun ola-
rak çalışmışsa, o devlette her türlü 
işe başvurabilir. Bu noktada, mesleki 
eğitim programı tamamlama anında 
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anne veya babanın hala çalışıyor ol-
masının gerekip gerekmediği, 1/80 
sayılı OKK md. 7/2’nin farklı diller-
deki ifadesi birbirinden farklı oldu-
ğundan, tartışma konusu olmuştur. 
ABAD’a göre ise, 1/80 sayılı OKK’nın 
güttüğü, Türk göçmenlerinin ev sa-
hibi Üye Devlete daha iyi entegre 
olmasını sağlayabilme amacı çerçe-
vesinde, hala çalışıyor olmak arana-
maz. Sonuç olarak, Bay Akman gibi 
bir Türk işçisinin çocuğu, 1/80 sayılı 
OKK md. 7/2 temelinde, istihdama 
erişim hakkına ve onun tamamlayı-
cısı olarak ikamet hakkına sahiptir. 
Akman kararı, bu yönüyle, Türkiye 
– AB ortaklık hukuku çerçevesinde 
Türk işçilerinin aile üyelerinin hak-
larını aydınlatan kararlardan birisi 
olmuştur.
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Alman Anayasa 
Mahkemesi Kararları 
(German Constitutional 
Court Judgements)

–İlke GÖÇMEN–

Alman Anayasa Mahkemesi karar-
ları, özellikle Avrupa Birliği Adalet 

Divanı’nın (ABAD) öncelik ilkesini 
tesisi ile birlikte başlayan kararlar 
serisi hakkındadır. 

İlk olarak, öncelik ilkesi ile temel 
haklar arasındaki ilişki bu kararla-
ra konu olmuştur. Alman Anayasa 
Mahkemesi, 1974 yılındaki Interna-
tionale Handelsgesellschaft kararı 
(BVerfGE 37) ile öncelik ilkesinin 
anayasal temel haklar ile sınırlı tu-
tulması gerektiğine karar vermiştir. 
Buna göre: “…[Birlik] hukuku ile … 
Anayasa’daki temel haklara yönelik 
koruma arasında bir çatışma gibi hi-
potetik bir durumda Anayasa’daki 
temel haklara yönelik koruma, [Bir-
liğin] yetkili organları kurucu ant-
laşma mekanizmasına uygun olarak 
bu norm çatışmasını gidermedikçe 
üstün gelir”.

Alman Anayasa Mahkemesi, 1986 
yılındaki Re Wünsche Handelsgesel-
lschaft kararı (BVerfGE 73) ile bir-
likte bu tutumunu vasıflandırmış-
tır. Buna göre: “…[AB] ve özellikle 
[ABAD] içtihat hukuku, genel olarak 
[Birliğin] egemen yetkilerine karşı 
–Anayasa’nın koşulsuz olarak gerek-
tirdiği temel hak korumasına büyük 
ölçüde benzer olarak nitelendirilebi-
lecek– etkili bir temel hak koruması 
sağladıkça ve bu, temel hakların 
içeriğinin özünü genellikle koruduk-
ça Federal Anayasa Mahkemesi, … 
ikincil [Birlik] düzenlemelerinin uy-
gulanabilirliği hakkında karar verme 
yetkisini artık kullanmayacaktır ve 
bu tür düzenlemeleri Anayasa’daki 
temel haklar standardı ışığında artık 
gözden geçirmeyecektir”. 
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İkinci olarak, öncelik ilkesi ile yetki 
arasındaki ilişki bu kararlara konu 
olmuştur. Alman Anayasa Mahke-
mesi, 1993 yılındaki Maastricht ka-
rarı olarak da anılan Brunner kararı 
(BVerfGE 89) ile öncelik ilkesini yet-
ki temelinde sınırlandırmıştır. Buna 
göre: “…mevcut kurucu antlaşma-
ların dinamik biçimde genişletilme-
si, şimdiye kadar bir bütün olarak 
“kurucu antlaşmayı tamamlamak 
yetkisi” olarak [madde 352’nin] cö-
mertçe işlem görmesi ve [Birliğin] 
“zımni yetkisi”ne ilişkin mülahazalar 
ve [Birlik] yetkilerinden maksimum 
yararlanmaya imkân tanıyan kurucu 
antlaşma yorumu (effet utile) teme-
linde desteklenmiş olsa bile bundan 
sonra … Birlik Antlaşmasının pren-
sip gereği sınırlı amaçlar için verilen 
egemen yetkinin kullanımı ile kuru-
cu antlaşmanın değişikliği arasında 
ayrıma gittiği kaydedilmelidir. … [Bir-
lik tasarruflarının kurucu antlaşma 
değişikliğine denk düşen yorumu], 
Almanya için herhangi bir bağlayıcı 
etki doğurmayacaktır”. 

Alman Anayasa Mahkemesi, 2010 
yılındaki Honeywell kararı (2 BvR 
2661/06) ile birlikte yetki yönünden 
yalnızca ultra vires denetimi yapa-
cağını belirterek Maastricht kararın-
daki tutumunu vasıflandırmıştır. Bu 
karar uyarınca: “…Federal Anayasa 
Mahkemesi, ultra vires denetimi 
yönünden Birlik hukukunun bağla-
yıcı yorumu olarak ilke olarak Adalet 
Divanının kararlarına uymalıdır. Öy-
leyse Avrupa organ ve kurumlarının 
işlemlerinin ultra vires olarak kabu-
lünden önce Adalet Divanı, ABİHA 
md. 267 gereği ön karar prosedürü 

bağlamında kurucu antlaşmaları yo-
rumlamanın yanı sıra ihtilaflı hukuki 
işlemlerin geçerliliği ve yorumu hak-
kında karar verme imkânına sahip 
olmalıdır. Adalet Divanı ortaya çıkan 
Birlik hukuku sorunları hakkında ka-
rar vermek imkânını bulmadıkça Fe-
deral Anayasa Mahkemesi Almanya 
için Birlik hukukunun uygulanamaz 
oluşuna karar veremez. … Federal 
Anayasa Mahkemesince ultra vires 
denetimi, yalnızca Avrupa organ ve 
kurumlarının işlemlerinin devredilen 
yetkilerin dışında olduğu aşikâr ise 
söz konusu olabilir. … Yetkilendiril-
me ilkesinin ihlali, sadece Avrupa 
organ ve kurumları yetkilerinin sınır-
larını yetkilendirilme ilkesini spesifik 
olarak ihlal edecek biçimde aşmış-
sa aşikâr sayılır, … yetkinin ihlali bir 
başka deyişle yeterince nitelikli ol-
malıdır. … Öyleyse [AB] otoritesinin 
işlemi, aşikâr bir biçimde yetkinin 
ihlalini oluşturmalı ve sorgulanan 
işlem, yetkilendirilme ilkesi ve hu-
kukun üstünlüğü gereği mevzuatın 
bağlayıcı niteliği yönünden Birlik ile 
Üye Devletler arasındaki yetkinin 
yapısı bakımından oldukça önemli 
olmalıdır”.

Üçüncü olarak, öncelik ilkesi ile ana-
yasal kimlik arasındaki ilişki bu karar-
lara konu olmuştur. Alman Anayasa 
Mahkemesi, 2009 yılındaki Lisbon 
kararı (2 BvE 2/08) ile öncelik ilke-
sini anayasal kimlik temelinde sınır-
landırmıştır. Buna göre: “… Federal 
Anayasa Mahkemesi, … Anayasa’nın 
anayasal kimliğinin dokunulamaz 
öz içeriğine riayet edilip edilmedi-
ğini denetler. … Kimlik temelli de-
netim, Avrupa kurumlarının işlemi 
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nedeniyle … Anayasa’nın 1 ve 20. 
maddelerindeki ilkelerin ihlal edilip 
edilmediğini denetleme imkânı verir. 
Bu durum, Birlik hukukunun öncelikli 
uygulanmasının yalnızca … anayasal 
yetkilendirme dolayısıyla ve bağlamı 
çerçevesinde tatbik edilmesini sağ-
lar. Bir anayasal devletin demokratik 
olarak kendini biçimlendirebilme-
si için özellikle hassas olan kararlar 
şunlardır: (1) maddi ve şekli ceza 
hukukuna ilişkin kararlar, (2) devlet 
içinde polisin ve dışa karşı askerin 
güç kullanımı tekelinin dağılımına 
ilişkin kararlar, (3) kamu geliri ve gi-
derlerine ilişkin temel mali kararlar 
–kamu giderlerine ilişkin kararlar, 
diğerlerinin yanında özellikle sosyal 
politika mülahazaları ile belirlenir, 
(4) sosyal devletteki yaşam koşulla-
rının belirlenmesine ilişkin kararlar, 
(5) söz gelimi aile hukuku, okul ve 
eğitim sistemi ve dinsel topluluklarla 
ilgili olanlar gibi özel kültürel önemi 
haiz kararlar”. 

Alman Anayasa Mahkemesi, 2020 yı-
lındaki European Central Bank kararı 
(2 BvR 859/15) ile birlikte hem yetki 
yönünden ultra vires denetimi hem 
de anayasal kimlik denetimi ile ilgili 
bir başka karar almıştır. Buna göre: 
“ultra vires denetimi veya anayasal 
kimlik denetimi [AB’nin birimleri] 
tarafından alınan bir önlemin ge-
çerliliği veya yorumu ile ilgili sorular 
ortaya çıkardığında, Federal Ana-
yasa Mahkemesi, ilke olarak, böyle 
bir önlemin ABAD tarafından ortaya 
konulan anlaşılışı ve değerlendirilişi 
üstüne kendi denetimi dayandırır. 
Bununla birlikte, bu, Antlaşmalar’ın 
yorumu basitçe anlaşılabilir olma-

dığında, dolayısıyla nesnel olarak 
keyfi olduğunda artık uygulanamaz. 
ABAD, 11 Aralık 2018 tarihli [Avrupa 
Merkez Bankası ile ilgili kararı ile] … 
orantılılık ilkesinin önemini ve kapsa-
mını dikkate almakta açıkça başarısız 
olmuştur. Bu nedenle, [bu karar], 
[ABAD’a] AB Antlaşması md. 19(1) 
ikinci cümle ile bahşedilen yetkiyi 
açıkça aşmakta olup Üye Devletlerin 
aleyhine yetki düzeninde yapısal ola-
rak ciddi bir kayma ile sonuçlanmak-
tadır. ABAD kararı, bu ölçüde, kendi 
başına bir ultra vires işlem oluşturur 
ve [Almanya’da] bağlayıcı etkiye sa-
hip olamaz”. 

Sonuç olarak, Alman Anayasa Mah-
kemesi, gerek temel haklar gerek 
yetki gerek anayasal kimlik ile ilgili 
AB hukuku karşısında önce genel bir 
sınırlama belirlemiş, daha sonra onu 
daha sıkı koşullara tabi tutmuştur. Al-
man Anayasa Mahkemesi, genel ola-
rak, önüne getirilen uyuşmazlıklarda 
bu sınırlamalardan herhangi birisinin 
koşullarının karşılanmadığı yönünde 
karar almaktayken, ilk kez, 2020 yı-
lındaki European Central Bank kararı 
ile birlikte bu sınırlamalardan birisi-
nin koşullarının karşılandığı yönünde 
karar almıştır. 
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Alman Gümrük Birliği 
(Zollverein)

–T. Mesut EREN–

Alman Gümrük Birliği (Zollverein) 
1834 tarihinde Prusya’nın girişi-
miyle Bağımsız Alman devletleri 
arasında birleşik ve tek bir gümrük 
alanı oluşturmak üzere kurulan eko-
nomik entegrasyona verilen addır. 
Zollverein, Alman ekonomisinin 19. 
yüzyıl boyunca şekillendirmiş, geli-
şimine katkı sağlamıştır. Bu sayede 
Alman devletleri arasındaki ticaret-
te kullanılan para birimlerinin sayısı 
azalmış ve serbest ticaret, sanayi-
leşme evresinde bu birliğe üye olan 
Alman devletlerinin ekonomilerinin 
gelişimine önemli katkılar sağlamış-
tır. Yine Zollverein sayesinde kara 
ve demiryolu taşımacılığı altyapıla-
rı hızla gelişmiş, gelişen taşımacılık 
ağı nedeniyle hızlanan hammadde 
ve ürün hareketliliği de ekonomik 
gelişime olumlu bir etki yaratmıştır. 
Başlangıçta birliğe mesafeli duran 
güçlü ekonomiye sahip Hanover, 
Brunswick, Frankfurt Oldenburg ve 
Luxembourg gibi devletler, Zollvere-
in’ın olumlu etkilerini görüp, Birliğe 
katılmışlardır. Zollverein içerisinde 
18 devlet yer almış ve Bismarck’ın 
1871 yılında Alman Birliği’ni kur-
masından sonra da uygulanmaya 
devam etmiştir. 1860 yılında imza-
lanan İngiltere-Fransa ticaret an-
laşmasıyla taraflar arasında güm-
rük vergileri indirilmiş, 1862 yılında 
Fransa-Prusya Ticaret Anlaşması’yla 
sağlanan gümrük indirimleri, Zollve-
rein alanına da yayılmıştır. 19. YY’ın 

son çeyreğinde F. List’in korumacı 
fikirlerinden etkilenen Almanya, 
Fransa ve İtalya gümrüklerini yük-
seltmişlerdir. 1870-1914 yılları ara-
sında ise Avrupa devletleri bir an-
lamda içlerine kapanmış ve benzer 
entegrasyon çabaları sonuç verme-
miştir. 
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Alman Merkez Bankası 
(Deutsche Bundesbank)

–Dilek AYKUT SEYMEN–

Alman Merkez Bankası (Alman MB), 
1957 yılında Federal Almanya Cum-
huriyeti’nin Merkez Bankası olarak 
kurulmuştur. Merkezi Frankfurt’da 
olan bankanın Almanya’nın farklı 
bölge ve şehirlerinde ofisleri bulun-
maktadır. Alman MB bağımsız bir 
merkez bankası olup, temel faaliyet 
alanı, Avrupa Para Sistemi kapsa-
mında ülkenin para politikasını yü-
rütmektir. Alman MB’nın fonksiyon-
ları, piyasada gerekli miktarda Av-
ro’nun dolaşımda olmasını garanti-
lemek, Almanya içinde ve sınır ötesi 
para ve kredi transferlerinin güvenli 
bir şekilde yapılmasını sağlamak, 
kredi kuruluşlarına danışmanlık 
yapmak, uluslararası finansal siste-
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me gözetmenlik etmek ve Avro para 
sisteminin tanımlanmasında rol al-
mak olarak belirlenmiştir.

1 Ocak 1999 tarihinden itibaren Av-
rupa Parasal Birliği’nin hayata geç-
mesi ile birlikte Alman MB, Avrupa 
Merkez Bankaları Sistemi’nin bü-
tünleyici bir parçası haline gelmiş-
tir. Sonuç olarak tüm sorumluluklar 
Avrupa Merkez Bankası’na (AMB) 
devredilmiş, Almanya’nın para po-
litikasının Alman MB yönetimi tara-
fından tek başına belirlenmesinden 
vazgeçilmiştir. Bununla birlikte Al-
man MB’nın para politikası uygula-
masına yönelik yaklaşımlarının AMB 
oluşumuna referans olduğu bilin-
mektedir. Alman MB hem Alman-
ya’nın hem Avro bölgesinin fiyat 
istikrarını güvence altına almak için, 
AMB ve Avro bölgesindeki diğer 
ulusal bankalar ile iş birliği içinde bir 
çalışma prensibi benimsemiştir. Al-
man MB’nın da içinde yer aldığı ve 
Avrupa Para Sistemi’ne dahil diğer 
ulusal bankalar ile AMB’nın oluş-
turduğu bu birliğe Avro Sistemi adı 
verilmektedir. Bu sistemin üst düzey 
karar verme mercii AMB Yönetim 
Konseyi olup, Alman MB Başkanı 
da Konsey’de yer almaktadır. AMB 
Yönetim Konseyi’nin temel amacı, 
enflasyonu -orta vadede % 2 oranına 
yakın olacak şekilde- düşük tutmak 
olarak belirlenmiştir. Konsey üye-
leri, bankaların borçlanabilecekleri 
ve mevduat olarak tutabilecekleri 
merkez bankası parasının faiz oran-
larını belirlemekte, böylece banka-
ların ödünç verme davranışlarını et-
kileyebilmektedirler. Alman MB’nın 
da Konsey üyesi olarak Avro Sistemi 

içinde, faiz ve enflasyon oranlarının 
belirlenmesinde ve kontrolünde 
doğrudan olmasa da dolaylı yoldan 
etkin bir rolü bulunmaktadır. 
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Almanya (Germany)

–Zafer Can DARTAN–

Başkenti Berlin olan Almanya ya da 
resmi adıyla Federal Almanya Cum-
huriyeti, 357 bin 376 km² yüz ölçü-
müne sahiptir. Almanya’nın nüfusu 
83 milyon 166 bin 711’dir ve en faz-
la nüfusa sahip AB ülkesidir. Resmi 
dili Almanca olan Almanya, doğuda 
Polonya ve Çekya, batıda Fransa, 
Lüksemburg, Belçika ve Hollanda 
ve güneyde Avusturya ve İsviçre ile 
komşudur. 

Alman ulusal birliği, 1871 yılında 
38 Alman devletinin Prusya lider-
liğinde birleşmesiyle kurulmuştur. 
O dönemde Prusya, ülke içindeki 
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gümrükleri kaldırarak ve diğer Al-
man devletlerinin de bu sürece da-
hil edilmesiyle 1936 yılı itibariyle 
Alman Gümrük Birliği (Zollverein) 
oluşturmuştur. Bu gelişmeyi 1871 
yılında siyasal birliğin kurulması ta-
kip etmiştir.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülke-
nin batısında Federal Alman Cum-
huriyeti, doğusunda ise Sovyetler 
Birliği kontrolünde Alman Demokra-
tik Cumhuriyeti kurulmuştur. Kasım 
1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması 
ve akabindeki gelişmelerle 3 Ekim 
1990 tarihinde iki Almanya birleş-
miştir. (Bkz. Almanya’nın Yeniden 
Birleşmesi)

Siyasi yapısı federasyon olan Alman-
ya, günümüzde AB’nin kurucu üye-
lerinden biri olması, kalabalık nü-
fusu ve AB’nin en büyük ekonomi-
sine sahip olması gibi nedenlerden 
dolayı Birliğin lokomotifi adı olarak 
adlandırılmakta, Birlik içinde çok 
önemli bir konumda yer almaktadır. 
1995’te Schengen Alanı’na, 1999’da 
Avro Alanı’na dâhil olan Almanya, 
AB içerisinde en büyük nüfusa sa-
hip ülke olması itibarıyla AB kurum-
larında en fazla sayıda temsilciye 
sahip ülkelerdendir. Aynı zamanda 
sahip olduğu ekonomik potansiyeli 
ile Birlik bütçesinin yüzde 20’lik dili-
mini sağlamaktadır.

Almanya, yüksek oranda göç alan 
bir ülke olarak kabul edilmektedir. 
Türkiye ve Almanya arasında 1961 
yılında imzalanan İşgücü Mübadele 
Anlaşması kapsamında Türk vatan-
daşlarının Almanya’ya göçü baş-

lamış olup, günümüzde sayıları üç 
milyona varan Türkiye kökenli göç-
men topluluğu ile Avrupa’da en yo-
ğun Türk nüfusuna sahip ülkedir. Bu 
nedenle Almanya, taraflar arasında-
ki yakın ekonomik ve ticari ilişkilerin 
ötesinde, siyasal, sosyal ve kültü-
rel ilişkiler bakımından da Türkiye 
açısından da önemli bir ülke olma 
özelliğine sahiptir. Almanya ayrıca, 
AB içindeki konumu nedeniyle Tür-
kiye’nin AB üyelik sürecinde belirle-
yici bir rol oynamaktadır. 

Almanya, merkez sağı temsil eden 
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/
CSU) ile merkez solu temsil eden 
Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalis-
yonundan oluşan, CDU lideri Angela 
Merkel’in başbakanlığını yaptığı fe-
deral hükümet tarafından yönetil-
mektedir. 2000’li yıllarda yükselişe 
geçmeye başlayan milliyetçi, aşırı 
sağ popülist siyasetin boy gösterdiği 
Almanya’da, 2017’de yapılan fede-
ral parlamento seçimlerde İslam ve 
göç karşıtı olarak bilinen aşırı sağcı, 
Almanya için Alternatif Partisi’nin 
(AfD) %13 oy oranıyla kayda değer 
bir zafer elde ederek meclise gir-
mesi, Alman demokrasisi için kaygı 
verici olarak değerlendirilmektedir. 
Söz konusu parti, aynı başarıyı daha 
sonra yapılan bazı eyalet parlamen-
toları seçimlerinde de göstermiştir.
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many in Europe’’, https://www.deut-
schland.de/ 
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Almanya’nın Yeniden 
Birleşmesi (1990) 
(German Reunification)

–Haluk ÖZDEMİR–

Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı son-
rasında ikiye bölünmesi ve 1990’da 
yeniden birleşmesi, Avrupa bütün-
leşme çabaları açısından sembolik 
bir öneme sahiptir. Avrupa’da bü-
tünleşme fikrinin daha önce değil 
de İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
hayata geçirilebilmesinin nedenle-
rinden biri de aşırı milliyetçilikten 
kaynaklanan Avrupa içi çatışmala-
rın bölge ülkelerine verdiği zararın 
artık net olarak görülebilmiş olması 
ve gelecekteki benzer çatışmaların 
önlenmesi arzusudur. Burada mütte-
fiklerin önündeki seçenekler, bütün-
leşme açısından çelişkili politikalara 
işaret ediyordu. Gelecekteki benzer 
çatışmaları önlemek için atılan ilk 
adım, Almanya’nın bölünerek zayıf-
latılması yani parçalanma yönünde 
olmuştur. Aynı amaçla atılan ikinci 
adım, Batı Avrupa’daki altı ülkenin 
bir araya gelerek bir bütünleşme 
süreci başlatması şeklinde olmuş-
tur. Ancak bu bütünleşme çabasının 
başarılı olabilmesi için parçalanma 
dinamiklerinin ortadan kaldırılması 
gerekiyordu. Oysa İkinci Dünya Sa-

vaşı sonrası genel jeopolitik yapı, 
Avrupa’nın parçalanmışlığına işaret 
ediyordu. Daha sonra Soğuk Savaş 
olarak adlandırılacak bu jeopolitik 
yapı içerisinde hem Avrupa hem de 
Almanya iki blok arasında paylaşılmış 
ve bölünmüştü. Savaşın ardından, 
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa’nın 
kontrolü altındaki bölgeler Batı Al-
manya (Federal Alman Cumhuriyeti), 
Sovyetler Birliği’nin kontrolü altında-
ki bölgeler de Doğu Almanya (Alman 
Demokratik Cumhuriyeti) olarak ka-
bul edilmişti. Böylece hem ideolojik 
nedenlerle hem de Almanya’nın Av-
rupa açısından yeniden tehdit oluş-
turmasını önlemek için bölünerek za-
yıflatılması gibi jeopolitik nedenlerle 
Almanya ikiye ayrılmıştı.

Avrupa’nın bölünmüşlüğüne tepki 
olarak 1950’li yıllarda bütünleşme 
yönünde somut adımlar atılmış ve 
sonuçta Avrupa Birliği (AB) ortaya 
çıkmıştı. Ancak Almanya’nın bölün-
müş yapısı, parçalanma dinamikleri-
nin bir kalıntısı gibiydi. Doğu ve Batı 
Almanya birleşmeden Avrupa bü-
tünleşmiş sayılamazdı. Üstelik Avru-
pa’nın Soğuk Savaşın sürecinde Doğu 
ve Batı olarak ikiye bölünmüş yapısı, 
yüzyıllardır yaşatılan bütünleşme 
hayallerinin önündeki en büyük psi-
kolojik engeldi. Bu nedenle Soğuk 
Savaşın sonuyla birlikte hem Doğu 
ve Batı Avrupa’nın hem de Doğu ve 
Batı Almanya’nın birleşmesi Avrupa 
bütünleşme çabalarının en önemli 
hedefi haline geldi. Sovyetler Birli-
ği’nin zayıflaması ve Doğu Bloku’nun 
dağılmasıyla birlikte bu hedef müm-
kün hale geldi.
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Doğu Almanya, Berlin Duvarı ile 
sembolleşecek şekilde serbest do-
laşımın kısıtlandığı bir ülkeydi. Batı 
Almanya ve içerisinde bulunduğu 
bütünleşme süreci ise serbest dola-
şım, özgürlükler ve ekonomik refa-
hı temsil ediyordu. Ciddi ekonomik 
ve siyasi krizler içerisinde bulunan 
Doğu Almanya ve Doğu Bloku zor 
bir dönemden geçiyordu. Sovyetler 
Birliği Doğu Avrupa üzerindeki eski 
kontrol gücünü kaybederken, bu ül-
keler daha bağımsız hareket etmeye 
başladılar. Macaristan’ın Avusturya 
ile olan sınırındaki dikenli telleri 
Mayıs 1989’da kaldırmasıyla birlik-
te Demirperde’nin dağılma süreci 
hız kazandı. Kasım 1989’da Berlin 
Duvarı’nın çöküşünün ardından 
önce Temmuz 1990’da iki Almanya 
arasında parasal ve ekonomik birlik 
sağlandı, ardından 3 Ekim 1990’da 
iki ülke yeniden birleşti. Böylece 
Avrupa’da artık parçalanma değil 
bütünleşme dinamikleri belirleyici 
olmaya başladı.

Almanya’nın yeniden birleşmesi ka-
rarının Avrupa bütünleşmesi açısın-
dan önemli sonuçları oldu. Yeniden 
birleşen Almanya’nın Avrupa içeri-
sindeki güç dengelerini değiştirece-
ğinden ve bu ülkenin yeniden saldır-
ganlaşacağından endişe duyanların 
bu konuda ciddi çekinceleri vardı. 
Başta Fransa olmak üzere AB Üye 
Devletleri, Almanya’nın birleşmesi-
ne izin verilmesine ancak bu ülkenin 
daha sıkı bir bütünleşme dinamiği-
ne bağlanması gerektiğine karar 
verdiler. Başıboş kalmış ve bağımsız 
hareket eden bir Almanya, Avrupa 
için yeni felaketler doğurabilirdi. 

Bu nedenle, Almanya’nın kontrolü, 
yetkileri artırılarak güçlendirilmiş ve 
daha ileri seviyeye taşınmış bir bü-
tünleşme hareketiyle sağlanacaktı. 
Almanya, Avrupa Birliği içerisinde-
ki ortak kurum ve politikalara sıkı 
sıkıya bağlanacaktı. Almanya’nın 
birleşerek güçlenmesi, bütünleşme-
nin daha da ilerletilmesiyle denge-
lenmiş oldu. Bu durum, kendilerine 
hep şüpheyle bakılmasından bıkmış 
olan ve diğer Avrupalıların güvenini 
kazanmak isteyen Almanlar açısın-
dan da kabul edilebilir bir seçenekti. 
Bu bağlamda Almanya’nın yeniden 
birleşmesinin, Avrupa’daki bütün-
leşme sürecine ivme kazandırdığı, 
1990’lar boyunca Maastricht Ant-
laşması’nın da içinde yer aldığı de-
rinleşme adımlarının ve Doğu geniş-
lemesinin önünü açtığı söylenebilir.
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Altılar (The Six/Inner Six)

–Ahmet CERAN–

İkinci Dünya Savaşı’nın sona erme-
sinin ardından Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğu’nu (AKÇT) kuran ve 
bugünkü Avrupa bütünleşmesinin 
temellerini atan altı kurucu ülke, 
“Altılar” olarak da adlandırılmak-
tadır. B. Almanya, Fransa, Belçika, 
Hollanda, Lüksemburg ve İtalya, 
ağır sanayilerini eşgüdümlü hale 
getirmek ve aralarındaki işbirliğini 
derinleştirmek için dönemin Fransa 
Dışişleri Bakanı Robert Schuman ve 
Jean Monnet’nin hazırladığı plan 
çerçevesinde (Bkz. Schuman Planı) 
18 Nisan 1952’de AKÇT’yi hayata ge-
çirmişlerdir. 

Altı kurucu ülke, AKÇT’nin başarı-
sıyla birlikte, 1957 yılında Roma 
Antlaşması’na imza atmıştır. 1 Ocak 
1958 yılında yürürlüğe giren Roma 
Antlaşması ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi 
Topluluğu kurulmuş ve bu altı ülke 
arasındaki işbirliği daha da derin-
leşmiştir. Devam eden derinleşme 
aşamaları ile bugünkü adıyla Av-
rupa Birliği’ne evrilen bütünleşme 
hareketi, 1973 tarihinde Birleşik 
Krallık, İrlanda ve Danimarka’yı 
da içine alan ilk genişlemeye kadar 
(Bkz. Birleşik Krallık, İrlanda ve Da-
nimarka Genişlemesi) altı üye ile 
devam etmiştir. 
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Altılı Paket (Six Pack)

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Altılı Paket Avrupa Birliği’nin (AB) İs-
tikrar ve Büyüme Paktı’nı (İBP) güç-
lendirmeye yönelik aldığı önlemler 
kapsamında kabul ettiği mevzuat 
paketlerinden biridir. 2008 yılından 
itibaren AB’de gelişen ekonomik ve 
mali kriz sonucu üye ülkelerin kamu 
borçları ve bütçe açıkları artmış ve 
mali durumları bozulmuştur. Bu ge-
lişmeler sonucunda AB’nin ekono-
mik yönetişiminin güçlendirilmesi 
gereği ortaya çıkmış ve ekonomi 
politikalarının eş güdümünün artı-
rılması ve gözetiminin geliştirilmesi 
amacıyla Altılı Paket olarak anılan 
düzenleme oluşturulmuştur. 

Beş tüzük ve bir yönergeden oluşan 
Altılı Paket Ekonomik ve Parasal Bir-
liğin yürürlüğe girmesinden itibaren 
oluşturulan en güçlü makroekono-
mik ve mali gözetim aracı olması-
nın yanı sıra önemli bir ekonomik 
yönetişim aracıdır. 4 Ekim 2011’te 
AB Konseyi tarafından kabul edilen 
paket 13 Aralık 2011 tarihinde yü-
rürlüğe girmiştir. 
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Tüm Üye Devletler için geçerli olan 
Altılı Paket, Avro Alanı üyesi olan 
devletler için birtakım özel kurallar 
içermektedir. Altılı Paket yeni dü-
zenlemelerle İstikrar ve Büyüme 
Paktı’nın getirdiği kamu borçlarına 
ilişkin yüzde 60 ve bütçe açığına iliş-
kin yüzde 3 oranına ilişkin tavan li-
mit kuralının daha sıkı uygulanması-
nı sağlayarak, Paktın önleyici ve dü-
zeltici mekanizmalarını güçlendir-
mektedir. Altılı Paket, kriterleri ihlal 
eden ülkelere uygulanan aşırı açık 
prosedürünü de pekiştirmektedir. 
Pakette yer alan düzenlemelerden 
dördü, İstikrar ve Büyüme Paktı’na 
ilişkin kapsamlı reformları, ikisi ise 
AB’de ve Avro Alanı’nda ortaya çı-
kan makroekonomik dengesizlik-
lerin belirlenerek ortadan kaldırıl-
masına yönelik yeni düzenlemeleri 
kapsamaktadır.
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Amsterdam Antlaşması 
(Amsterdam Treaty) 

–Sanem BAYKAL–

Amsterdam Antlaşması, Avrupa 
Birliği’nin (AB) derinleşme aşama-
larından biridir. 1997’de imzalanıp 
1999’da yürürlüğe girdi. Avrupa 
Topluluklarının kurucu antlaşmaları 
olan Paris Antlaşması’nı ve Roma 
Antlaşmaları’nı ve AB’yi kuran AB 
Antlaşması olan Maastricht Antlaş-
ması’nı tadil etti. 

16-17 Haziran 1997 tarihinde ger-
çekleştirilen Amsterdam Zirvesi ile 
Hükümetlerarası Konferans sonu-
cunda hazırlanan kurucu antlaşma 
değişiklikleri onaylandı. Aslında, 
AB’yi 2000’li yıllara ve yeni geniş-
leme sürecine hazırlama iddiası 
ile başlatılan kurucu antlaşmalar 
değişikliği çalışmaları mütevazı bir 
sonuç doğurmuştu. Bu çerçevede, 
AB’nin yetkisine bırakılan politika 
alanlarında bir miktar artışın yanı 
sıra, kurumsal yapıda da bazı deği-
şikliklere gidildi. Ayrıca, kurucu ant-
laşmalarda çeşitli zamanlarda yapı-
lan değişiklikler de bir araya getirilip 
yeniden maddelendirilerek antlaş-
maların konsolidasyonu sağlandı. 
Ortak karar usulünün uygulandığı 
ve Konsey’de nitelikli çoğunluk ile 
karar alınan alanların sayısı artırıldı.

Genişlemeye hazırlanma ve siyasi 
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anayasallaşmaya adım niteliğinde 
AB’nin temel ilkeleri -Lizbon Antlaş-
ması sonrası değerleri- ilk defa Ant-
laşma metinlerine geçirildi. Bu ilke-
ler, üye devletler için de ortak olan 
özgürlük, demokrasi, insan hakları-
na saygı ve hukukun üstünlüğü ola-
rak ifade edildi. Bu ilkelerin sürekli 
ve ağır biçimde ihlali de –madde 7 
prosedürü olarak anıldığı üzere– AB 
Antlaşması 7. maddede üyelik hak-
larının askıya alınması yaptırımı ile 
engellenmeye çalışılıyordu. Antlaş-
malara ve dolayısıyla Birliğe katılımı 
düzenleyen AB Antlaşması 49. mad-
deye de söz konusu ilkelere bağlılık 
(bir bakıma Kopenhag siyasi kriter-
lerinin esası) bir üyelik ön koşulu 
olarak dercedildi.

Ancak, bir önceki derinleşme aşa-
ması olan Maastricht Antlaşması 
(1993) ile karşılaştırıldığında, özel-
likle yeni genişleme dalgasının boyu-
tuna kıyasla zorunlu kabul edilen ku-
rumsal yapı değişikliklerini ve karar 
alma mekanizmalarında gerekli re-
formları gerçekleştirmekte atılacak 
adımların tamamlanmadığı kanısı 
hakimdi. Bu nedenle hemen ardın-
dan Nice Antlaşması (2003) değişik-
likleri için süreç başlatıldı.

Güçlendirilmiş işbirliği ya da es-
neklik ilkesinin kurucu antlaşmalara 
dahil edilmesi, Adalet ve İçişlerinde 
İşbirliği konusunun bazı veçheleri-
nin Avrupa Topluluğu Antlaşması’na 
geçirilmesi ve Schengen Sözleşme-
si’nin Antlaşmaların kapsamına dahil 
edilmesine yönelik Protokol’ün im-
zalanması (Birleşik Krallık, İrlanda 
ve Danimarka’nın dışta kalma imkâ-

nı (opt-out) imkanını kullanmaları), 
üye devletlerin istihdam politikala-
rının koordinasyonu alanında AB’nin 
yetkilendirilmesi yönünde atılan 
adımlar ve Ortak Dış ve Güvenlik Po-
litikası’nın etkililiğini arttırma yolun-
daki çabalar (özellikle bir Dış Politika 
Yüksek Temsilcisi makamının tesisi 
ve oybirliği ilkesini yumuşatmaya yö-
nelik “yapıcı çekimserlik” ve “hayati 
ulusal çıkar iddiası” uygulamaları ile 
Petersberg görevlerinin Antlaşmaya 
aktarılması gibi), Amsterdam Ant-
laşması’nın belli başlı unsurları oldu. 
Üçüncü ülke vatandaşlarını ilgilen-
diren vize, sığınma, göç ve kişilerin 
serbest dolaşımı ile ilgili üçüncü sü-
tun konularının birinci sütuna dahil 
edilmesi ile üçüncü sütunun adının 
“cezai konularda polis ve adli işbirli-
ği” olarak belirlenmesi ve bir “özgür-
lük, güvenlik ve adalet alanı”nın ilk 
adımlarının atılması da Amsterdam 
Antlaşması ile gerçekleşti.

Antlaşmaya ekli iki Protokol ile ulu-
sal parlamentolar arasında kurum-
sal diyalog kurulması ve katmanlı 
yetki ilkesi ve orantılılık ilkesinin uy-
gulanması alanında düzenlemelere 
gidildi.
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Ani Durma (Sudden Stop) 

–Dilek AYKUT SEYMEN–

Gelişmekte olan ülkelere gelen kısa 
vadeli sermaye akımlarının söz ko-
nusu ülkelerde ve/veya uluslararası 
piyasada yaşanan ekonomik ya da 
siyasi olumsuz konjonktüre bağlı 
olarak belirgin bir şekilde durması 
ve keskin bir şekilde geri dönme-
sine ani durma (sudden stop) adı 
verilmektedir. Gelişmekte olan ül-
kelerde, finansal kriz dönemlerinde 
ani durmanın yaşanması yaygın bir 
durum olarak dikkat çekmektedir. 
Finansal küreselleşmenin hız ka-
zandığı 1990’lı yıllardan itibaren 
gelişmekte olan ülkelerin uluslara-
rası piyasalardan borçlanma eğilimi 
artmıştır. Türkiye de dâhil pek çok 
gelişmekte olan ülke bu süreçte dı-
şarıdan borçlanmayı kolaylaştırmak 
amacıyla yabancı sermaye girişle-
rini serbestleştirecek yasal düzen-
lemeler yapmıştır (Türkiye’de Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Kanu-
nu’nda 1989 yılında, 32 sayılı Karar 
ile getirilen düzenlemeler ile serma-
ye hareketleri serbest bırakılmıştır.) 
Gelişmekte olan ülkelerin dışarıdan 
borçlanmalarının temel nedenleri 
arasında, iç tasarrufların yetersiz 
olması, dolayısıyla sanayileşme ve 
ekonomik büyüme için gerekli yatı-

rımlar açısından yurt içinde yeterli 
finansal kaynağın olmayışı, sanayi 
üretiminin hammadde ve ara malı 
ithalatına dayalı olması nedeniyle 
dışa bağımlılık, dış ticaret ve öde-
meler dengesi açıkları ve bunları 
finanse edebilecek döviz rezervin-
deki yetersizlik, kamu gelirlerinin 
giderleri karşılayamaması, yurt içi 
finansmanın yurt dışı finansmana 
nazaran pahalı olması, vadesi gelen 
dış borçların yine dış borçlanma ile 
çevrilme zorunluluğu gibi nedenleri 
sıralamak mümkündür. Bu borçlan-
manın bir kısmı uzun vadeli iken, 
bir kısmı kısa vadelidir ki, kısa vadeli 
sermaye (portföy) hareketleri aşırı 
oynak olması nedeniyle, gelişmekte 
olan ülkeler açısından çok güveni-
lir bir borçlanma şekli değildir. Ani 
durma ve geri kaçışın özellikle kısa 
vadeli sermaye hareketlerinde ya-
şandığı gözlenmektedir. Kısa vadeli 
sermaye hareketlerindeki bu ani 
çıkış, ülkede döviz kuru riskini artı-
rarak ekonomide kırılganlığa hatta 
krize neden olduğu için bu tür ser-
maye hareketlerine “sıcak para” 
adı da verilmektedir. Sermaye ha-
reketlerindeki ani durma ülkenin 
uluslararası rezervlerinin erimesine 
ve döviz kurlarının ulusal para aley-
hine değişmesine (ulusal paranın 
değer kaybetmesine) neden olmak-
tadır. Üretim yapısı ithalata bağımlı 
gelişmekte olan ülkelerde, ulusal 
paranın aşırı değerlenmesine bağ-
lı olarak cari açıkta meydana gelen 
azalma ithalattaki daralmadan kay-
naklandığı için, ekonominin üretim 
ve istihdam yapısını olumsuz etki-
lemektedir. Ani durmanın ülke eko-
nomisi üzerindeki etki derecesinde 
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ülkenin dışa açıklık düzeyi, uyguladı-
ğı döviz kuru rejimi, dış borç oranı, 
ekonominin temel sektörlerinin ya-
pısı ve cari işlemler açıklarının nite-
liği gibi faktörler temel belirleyiciler 
olmaktadır. Bazı gelişmekte olan ül-
kelerdeki yüksek borç/yükümlülük 
dolarizasyonun varlığı, o ülkenin 
sermaye girişinin ani durmasından 
ve geri kaçışından etkilenme düze-
yini önemli ölçüde arttırmaktadır. 
Sermayenin geri kaçışını önlemek 
amacıyla para politikası otoritesi 
faiz oranlarını yükseltmek zorunda 
kalmakta başka bir ifadeyle merkez 
bankalarının etkin bir para politikası 
uygulaması mümkün olmamaktadır. 

Dünya ekonomisinde ani durma 
yaşayan ülkeler arasında, Meksika 
(1994) ve Arjantin (1994 ve 2001) 
gibi Latin Amerika ülkelerini, Tay-
land (1997) ve Kore (1997 ve 2001) 
gibi Asya ülkelerini, Rusya’yı (2014) 
ve Türkiye’yi (1994, 1998 ve 2001) 
örnek göstermek mümkündür. Söz 
konusu ülke deneyimlerinde ser-
maye hareketlerindeki ani durmalar 
sonrası ulusal paradaki değer kaybı 
ve yükselen faiz oranları, tüketim ve 
yatırım harcamaları ile reel büyüme 
oranları üzerinde olumsuz etkiler ya-
ratmış, menkul kıymet borsalarının 
önemli oranlarda değer kaybetme-
sine ve bankacılık kesiminde olum-
suzluklara neden olmuştur. Serma-
ye hareketlerindeki ani durmaların 
neredeyse tamamının, söz konusu 
ülkelerde ya para krizleri ya banka-
cılık krizleri, çoğunlukla da her iki tür 
krizin birlikte yaşanması şeklinde so-
nuçlandığı gözlenmiştir. 

Avro bölgesi’nde de Avro ile birlikte 
Almanya, Fransa, Hollanda gibi mer-
kez ülkelerden Yunanistan, İspanya, 
Portekiz, İrlanda gibi çevre ülkele-
re akmaya başlayan ucuz fonların 
Avro kriziyle beraber ani durması ve 
geriye dönmesi Avro bölgesindeki 
bankaların ve Ekonomik ve Parasal 
Birlik (EPB) içinde olan Yunanistan 
başta olmak üzere diğer EPB üyesi 
çevre ülkelerin son derece zor duru-
ma düşmesine sebep olmuştur.
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Ankara Anlaşması 
(Ankara Agreement) 

–Sanem BAYKAL–

Ankara Anlaşması, tam adı “Avru-
pa Ekonomik Topluluğu (AET) ile 
Türkiye arasında bir ortaklık ilişkisi 
kuran Anlaşma” olan bir uluslarara-
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sı anlaşmadır. AET’yi kuran orijinal 
Roma Antlaşması’nın 238. maddesi 
bu anlaşmanın Avrupa Birliği (AB) 
hukuk düzeni bakımından temelini 
oluşturmaktadır. Bu çerçevede or-
taklık, taraflar arasında karşılıklı hak 
ve yükümlülükler öngören, ortak 
eylem ve özel prosedürleri içeren 
bir ilişki biçimi olarak tasarlanmıştır. 

Türkiye ile AB arasında bir ortaklık 
ilişkisi kuran Ankara Anlaşması, ta-
rafları Türkiye ile AB ve üye devlet-
ler olan bir karma anlaşmadır. Tüm 
tarafları hukuken bağlar. Esas itiba-
riyle bir çerçeve anlaşma olup or-
taklığın genel ilke ve esaslarını belir-
lemeye yöneliktir. Böylece, Ankara 
Anlaşması, Roma Antlaşması’nı esas 
alarak içinde malların, işgücünün, 
hizmetlerin ve sermayenin ortak bir 
rekabet düzeni içinde serbest dola-
şacağı bir ekonomik alan yaratılması 
için bir program tespit etmektedir. 

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 
Ankara Anlaşması’nın AB hukuk dü-
zeninin ayrılmaz bir parçası olduğu-
nu karara bağlamıştır. Bu çerçevede 
Ankara Anlaşması’nın gerekli şartla-
rı taşıyan hükümleri üye devletlerin 
ulusal yargı makamları önünde ileri 
sürülebilecek, doğrudan etki doğu-
rabilecek niteliği haizdir. 

Ankara Anlaşması’nın amacı, 2. 
maddenin birinci paragrafında “Tür-
kiye ekonomisinin hızlandırılmış 
kalkınmasını ve Türk halkının istih-
dam seviyesinin ve yaşam şartları-
nın yükseltilmesini sağlama gereğini 
tümü ile göz önünde bulundurarak, 
taraflar arasındaki ticari ve eko-

nomik ilişkileri aralıksız ve dengeli 
olarak güçlendirmeyi teşvik etmek” 
olarak ifade edilmiştir. Aynı madde-
nin ikinci paragrafı ise bahsi geçen 
amaçların gerçekleştirilebilmesi için 
tedrici şekilde bir gümrük birliğinin 
kurulmasını hükme bağlamıştır. Or-
taklık ilişkisinin son dönemi gümrük 
birliğine dayanmaktadır ve Anlaş-
ma’nın 10. maddesi bu ekonomik 
entegrasyon biçiminin içeriğini dü-
zenlemektedir.

Anlaşma’nın somut amacı, taraflar 
arasında kademeli olarak bir güm-
rük birliğinin kurulmasıdır. Bunun 
yanında tarım, işçilerin serbest do-
laşımı, iş kurma serbestisi, hizmet-
lerin serbest dolaşımı, ulaştırma, 
rekabet ve vergilendirme ile mevzu-
at ve ekonomik politikaların uyum-
laştırılması, sermaye hareketleri ve 
ödemelerin serbestleştirilmesi hak-
kında da hükümlere yer vermekte-
dir. 

Anlaşma’nın 28. maddesi ise, baş-
langıç hükümlerinde “Türk halkı ile 
AET içinde bir araya gelmiş halklar 
arasında gittikçe yakınlaşan bir birlik 
kurmak” olarak ortaya konan amacı 
somutlaştırır biçimde “Anlaşma’nın 
işleyişi, Topluluğu kuran Antlaş-
ma’dan kaynaklanan yükümlülük-
lerin tümünün Türkiye tarafından 
üstlenilebileceğini gösterdiğinde 
akit taraflar, Türkiye’nin Topluluğa 
katılması olanağını incelerler” şek-
linde ifade edilen siyasi bir taahhüt 
içermektedir. Böylece ortaklık iliş-
kisi Türkiye’yi AB üyeliğine götüren 
bir araç ya da hazırlık aşaması ola-
rak işleyecektir. Burada açık, kesin 
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ve koşulsuz bir hukuki yükümlülük 
ya da taahhüdün Türkiye ya da AB 
tarafından üstlenilmiş olmadığının 
da belirtilmesi yerinde olur.

Ankara Anlaşması’nda somut yü-
kümlülüklerden çok genel ilkelere 
yer verilmekte ve Roma Antlaşma-
sı’nın ilkelerinden esinlenmek üze-
rinde uyuşulduğu belirtilmektedir. 
Hükümler çoğunlukla program hü-
küm niteliğinde olduğundan akit 
taraflara ortaklık rejiminin uygu-
lanmasında önemli ölçüde takdir 
yetkisi bırakılmaktadır. Tarafların iki 
temel yükümlülüğü ise 7. maddede 
düzenlenen sadakat ve 9. maddede 
düzenlenen ayrımcılık yasağı olarak 
belirmektedir. 

7. madde uyarınca; “Akit Taraflar, bu 
Anlaşma’dan doğan yükümlerin ye-
rine getirilmesini sağlayıcı her türlü 
genel ve özel tedbirleri alırlar. Taraf-
lar, Anlaşma hedeflerinin gerçekleş-
tirilmesini tehlikeye düşürebilecek 
her türlü tedbirden sakınırlar.” Bu 
hüküm, Anlaşma’nın tarafları olan 
Türkiye’nin, AB’nin ve üye devletle-
rin Anlaşma’nın amaçlarının yerine 
gelmesi için her türlü tedbiri uygu-
lama zorunluluğu altında olduğunu 
ortaya koymak bakımından önemli-
dir. Hem Türkiye hem de AB ve üye 
devletler düzenleme yaparken, bu 
düzenlemeleri uygularken ve yargı 
süreçlerinin işleyişinde bu yüküm-
lülüğü dikkate almak durumunda-
dırlar. 

Ankara Anlaşması’nın 9. maddesi 
ise uyrukluğa dayalı ayrımcılık ya-
sağını düzenlemektedir. Buna göre; 

“Akit Taraflar, Anlaşma’nın uygulan-
ma alanında 8 inci maddenin uygu-
lanması ile ilgili olarak ortaya kona-
bilecek özel hükümler saklı kalmak 
üzere, uyrukluk dolayısıyla uygula-
nan her türlü ayrımın, Topluluğu ku-
ran Antlaşma’nın 7 inci maddesinde 
anılan ilke uyarınca yasak olduğunu 
kabul ederler.” Bu hüküm ise AB’nin 
en temel ilkelerinden biri olan uy-
rukluğa dayalı ayrımcılık yasağının 
ortaklık anlaşmasına da yansıması-
dır ve kapsamlı bir uygulama alanı 
vardır.

Ankara Anlaşması başta Ortaklık 
Konseyi olmak üzere, ortaklık iliş-
kisinin organlarını belirlemiştir. Or-
taklık Konseyi bağlayıcı karar alan 
temel kurumdur. Yine Ankara Anlaş-
ması’nda taraflar arasındaki anlaş-
mazlıkların çözülmesine yönelik bir 
anlaşmazlıkların halli mekanizması 
yer almaktadır. 
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Annan Planı (Annan Plan)

–Yeliz ŞAHİN–

11 Kasım 2002’de Birleşmiş Millet-
ler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan 
tarafından taraflara sunulan “Kıbrıs 
Sorununa Kapsamlı Çözüm Temeli” 
başlıklı belge, Annan Planı olarak 
da anılmaktadır. Ekleriyle birlikte 
9 bin sayfayı bulan Annan Planı, ilk 
sunulduğu andan itibaren tarafla-
rın itirazları doğrultusunda 2003 ve 
2004 yıllarında dört kez revize edil-
miş olup planın 31 Mart 2004 tarihli 
son versiyonu, BM Genel Sekreteri 
Kofi Annan tarafından İsviçre’nin 
Bürgenstock şehrinde taraflara su-
nulmuştur. 

Annan Planı çerçevesinde kurula-
cak ortaklık devletinin adının Birle-
şik Kıbrıs Cumhuriyeti, hükümetin 
adının federal hükümet, kurucu 
devletlerin adlarının da Kıbrıs Türk 
Devleti ile Kıbrıs Rum Devleti olması 
öngörülmüştür. Annan Planı’nın hü-
kümleri incelendiğinde; Garanti ve 
İttifak Antlaşmalarının adada oluşa-
cak yeni düzen temelinde devam et-
mesini, Adadaki Türk ve Yunan aske-
rinin sayısının kademeli olarak azal-
tılmasını, Türkiye’nin AB üyesi ol-
masından veya 2018 yılından sonra 
ise 650 Türk ve 950 Yunan askerinin 
adada kalmayı sürdürmesini içerdiği 
görülmektedir. Plan çerçevesinde, 

federal devlet başkanlığı ile başkan 
yardımcılığının ilk beş yıl boyun-
ca 10 aylık sürelerle, daha sonraki 
süreçte ise 20 aylık sürelerle rotas-
yona tabi tutulması, altıncı yıldan 
sonra iki dönem Rum’a karşılık bir 
dönem Türk başkan olması ve Baş-
kanlık Konseyi’nin beş yıllığına 6’sı 
oy hakkına sahip 9 üyeden oluşması 
tasarlanmıştır. Türk tarafına %29,2 
oranında toprak bırakılması ve Türk 
tarafının kıyı şeridinin %52’sine sa-
hip olması öngörülmüştür. Toprak 
düzenlemeleri uyarınca Rumlara ve-
rilecek topraklarda ikamet eden 58 
bin Kıbrıs Türkü’nün 42 aylık sürede 
aşamalı şekilde Kıbrıs Türk kurucu 
devletinde kalacak topraklara göç 
etmeleri kararlaştırılmıştır. Rumla-
rın adanın kuzeyindeki mülkleri için 
mülklerin üçte birinin iade, üçte iki-
sinin de tazminat yoluyla çözülmesi 
öngörülürken, Karpaz bölgesinde-
ki köyler bu düzenlemenin dışında 
tutularak eski Rum sakinlerinin bir 
kısıtlama olmadan eski mülklerine 
dönmeleri kararlaştırılmıştır. Ku-
rucu devletlere yerleşmesine izin 
verilecek Türk ve Yunan vatandaşla-
rının sayısının her iki kurucu devlet 
nüfusunun %10’unu geçemeyeceği 
belirtilmiştir.

Annan Planı, 24 Nisan 2004’te Yeşil 
Hat’ın her iki tarafında eşzamanlı 
olarak referanduma sunulmuştur. 
Kıbrıs Türk halkı %64,91 çoğunlukla 
Annan Planı’na “evet” derken, Rum 
halkının %75,83’ü Annan Planı’nı 
reddetmiştir. Annan Planı’nın red-
dini takiben adada çözüme “hayır” 
demesine rağmen Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi adanın tamamını 
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temsilen 1 Mayıs 2004 tarihinde AB 
üyeliğine kabul edilmiştir. (Bkz. Kıb-
rıs Sorunu) 
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Araştırma ve Geliştirme 
(Ar-Ge) Politikası 
(Research and 
Development Policy) 

–Ceran ARSLAN OLCAY–

Küresel bir aktör olarak ekonomik 
büyümeyi ön planda tutan Avrupa 
Birliği (AB), özellikle 2000 Lizbon 
Stratejisi’nden bu yana Ar-Ge çalış-
malarına büyük önem vermektedir. 

Rekabet gücünü artırmayı ve kalkın-
mayı 1970’lerden bu yana hedefle-
yen Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET), araştırma ve geliştirme fa-
aliyetlerini de ilk defa bu dönem-
lerde benimsemeye başlamıştır. 
1980’lerden bu yana hızla önemi 
artan araştırma ve geliştirme faali-
yetleri, Avrupa Tek Senedi (1987) 

değişikliği ile (130f-130q maddeleri 
ile) birlikte, birincil hukuka aktarıl-
mış, çok yıllı çerçeve programları-
nın yaratılması ile insiyatif alınmaya 
başlanmıştır. 1983 yılında özellikle 
enerji konularına yönelik araştırma-
ları desteklemek amacıyla, 1. Çer-
çeve Programı olarak hayata geç-
miştir. Bu alanda ilk defa, üç yıllık 
süre için bütçelendirme yapılmıştır. 
AET’ye bu bağlamda tanınan yetki-
ler daha çok tamamlayıcı nitelikte 
olup, Üye Devletlerin faaliyetlerini 
destekleme amacı gütmektedir. Ay-
rıca bilgi transferinin ve rekabetin 
artmasının sonucu olarak, Topluluk 
bünyesinde mobilitenin destek-
lenmesi ve iş çevresi ile ortaklaşa 
araştırma faaliyetlerinin artırılması, 
böylece AB’nin ötesinde işbirliğinin 
desteklenmesi amaçlanmaktadır. 
Araştırma ve geliştirme politikası ilk 
defa 1992 Maastricht Antlaşması 
(md. 3) ile meşrulaştırılmıştır. Ma-
astricht’te araştırma ve teknoloji 
kavramları “Topluluk hedefi” haline 
getirilmiş, Amsterdam Antlaşması 
(1999) ve Nice Antlaşması (2003) 
ile içerik değiştirilmeden yeniden 
numaralandırılmıştır.

Lizbon Antlaşması (2009) ile araş-
tırma ve geliştirme konusundaki hü-
kümler 179-180. maddeler ile daha 
kapsamlı hale getirilerek belirgin bir 
şekilde güçlendirilmiştir. 179. mad-
denin 1. paragrafında araştırma ve 
geliştirme başlıkları, Birlik hedefi 
olarak nitelendirilmiş ve kapsamlı 
bir Avrupa Araştırma Alanı’nın ku-
rulmasına değinilmiştir. Bu bağlam-
da, araştırmacılar, bilimsel bilgi ve 
teknolojinin paylaşımı kolaylaşacak, 
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araştırmacıların işbirliği imkânı artı-
rılarak, bilimsel potansiyelin artırıl-
masına imkân tanınacaktır.

2014 yılından beri Çerçeve prog-
ramlarının yerini Horizon (Ufuk) 
2020 programları almıştır. Avrupa 
araştırma ve kalkınma politikası son 
yıllarda ekonomik düşünce, mü-
kemmeliyet ağlarının yaratılmasına 
yönelik fikirler ve sosyal etkilerle 
şekillenmektedir. Öyle ki, AB’nin 
2020 Büyüme Stratejisi bağlamında 
en önemli araçlarından biri haline 
gelen araştırma yatırımlarına ayrıl-
ması düşünülen pay, AB gayri safi 
hasılasının %3’ü kadar olacak şekil-
de öngörülmektedir. Ayrıca, 2015 
yılı verilerine göre Ar-Ge harcama-
ları ABD’nin 2/3’üne ulaşmış, Çin ile 
aynı seviyeye gelmiştir. 
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Arızi Yatay Doğrudan Etki 
(Incidental Horizontal 
Direct Effect)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

CIA Security International kararı 
(Case C–194/94) ve Unilever Italia 
kararında (Case C–443/98) ortaya 
çıktığı üzere direktiflerin yatay doğ-
rudan etkiden mahrum olmaları-

na rağmen, arızi olarak ona benzer 
etkiler doğurduğu görülmüştür. Bu 
itibarla direktifteki teknik düzenle-
meler noktasında Komisyon bilgi-
lendirilmediği için Adalet Divanı, 
ulusal teknik düzenlemeyi içeren ta-
sarrufa karşı kişilerin ulusal mahke-
meler önünde direktife istinat ede-
bileceklerini ve bu durumda ulusal 
mahkemeler tarafından ulusal tek-
nik düzenlemenin uygulamasının 
reddedilmesinin gerektiğini belirt-
miştir. Ayrıca Adalet Divanı Unile-
ver Italia kararında direktifin usuli 
doğaya sahip olmasından ve esasa 
ilişkin kapsamının olmamasından 
bahisle, kişiler için hak ve yüküm-
lülük doğurmaması itibariyle yatay 
hukuki ilişkilerde ulusal mahkeme 
tarafından ulusal hukuk hükmünün 
uygulanmaması gerektiğini ifade et-
miştir. Yani iki davada da direktif, ki-
şiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkta 
davalı kişiye doğrudan bir yükümlü-
lük getirmese de fiiliyatta esasında 
doğrudan etkinin hukuki bir sonucu 
olan sarfınazar etkisi doğurmuş ve 
davalının savunmasını elinden ala-
rak davanın sonucunu etkilemiştir. 
Söz konusu davalar literatürde di-
rektiflerin yatay doğrudan etkisinin 
arka kapıdan Avrupa Birliği (AB) 
hukuku içine sokulduğu ve direktif-
lerin arızi yatay doğrudan etkisinin 
kişiler üzerindeki hukuki etkisinin 
yatay doğrudan etkiden farklı ol-
madığı şeklinde eleştirilere sebep 
olmuştur.
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Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s. 
580–582.
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Yayıncılık, 2008, s. 190–207.
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yıncılık, 2018, s. 273.

Arnavutluk (Albania) 

–Yeliz ŞAHİN–

Arnavutluk; güney ve güneydoğuda 
Yunanistan, kuzeybatıda Karadağ, 
kuzeydoğuda Kosova, doğuda Ku-
zey Makedonya ile komşudur. Ba-
tıda Adriyatik Denizi’ne, güneybatı-
da ise Ege Denizi’ne kıyısı vardır. 2 
milyon 876 bin 600 kişilik nüfusa ve 
28 bin 750 km2 yüzölçümüne sahip 
Arnavutluk’un başkenti Tiran’dır. 
Arnavutluk, diğer Batı Balkan ülke-
leriyle (Bkz. Batı Balkanlar) birlikte, 
2003 tarihli Selanik Zirvesi’nde AB 
üyeliğine potansiyel aday ülke ola-
rak belirlenmiştir. AB ile imzaladığı 
İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nın 
yürürlüğe girmesinin ardından (Bkz. 
İstikrar ve Ortaklık Süreci) 28 Ni-
san 2009’da AB’ye üyelik başvuru-
su yapmıştır. Arnavutluk’un üyelik 
başvurusuna ilişkin görüşünü Kasım 
2010’da açıklayan Avrupa Komisyo-
nu, Arnavutluk’un katılım müzake-
relerine başlayabilmesi için belirle-
nen öncelikli alanlarda gereken re-
formları yerine getirmesi gerektiğini 
ortaya koymuştur.

2012 yılında Avrupa Komisyonu 
tarafından hazırlanan Genişleme 
Paketi kapsamında, Arnavutluk’un 
tespit edilen öncelikli alanlarda iler-
leme sağladığı belirtilmiş ve “yargı, 
kamu yönetimi ve parlamentonun 
işleyişinde gerekli reformlar” ta-
mamlanırsa, Arnavutluk’a aday ülke 
statüsü verilmesi önerilmiştir. Önce-
likli alanlarda katedilen gelişmelerin 
değerlendirilmesi neticesinde Hazi-
ran 2014 tarihinde Arnavutluk aday 
ülke ilan edilmiştir. 

Ardından Avrupa Komisyonu, Ar-
navutluk’un katılım müzakerelerine 
başlayabilmesi için; “kamu yöne-
timi ve yargı reformu, yolsuzluk ve 
örgütlü suçlarla mücadele ve insan 
haklarının korunması” konularının 
içinde yer aldığı beş önceliği ye-
rine getirmesi gerektiğini ortaya 
koymuştur. 2016 yılından itibaren 
Genişleme paketleri kapsamında 
Avrupa Komisyonu, özellikle yargı 
reformunun ilerlemesi koşulunu 
vurgulayarak  Arnavutluk ile katılım 
müzakerelerine başlanması tavsiye-
sinde bulunmuştur. 

Avrupa Komisyonu, Mayıs 2019 ta-
rihinde açıkladığı 2019 Genişleme 
Paketi kapsamında da Arnavutluk 
ile müzakerelere başlanması yönün-
deki tavsiyesini yinelemesine karşın 
Arnavutluk, Hollanda, Danimarka 
ve Fransa’nın çekinceleri nedeniyle 
müzakere tarihi alamamıştır. Ancak 
sonrasında Mart 2020 itibariyle Ar-
navutluk ile müzakerelerin açılması-
na karar verilmiştir. Arnavutluk için 
müzakerelerin resmen başlayacağı 
Katılım Konferansına kadar yerine 
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getirilmek üzere bir dizi ek koşul 
belirlenmiştir. Temmuz 2020’ de Ar-
navutluk için taslak müzakere çer-
çevesi hazırlanmıştır. Arnavutluk’un 
müzakere süreci , AB tarafından Ku-
zey Makedonya ile birlikte ele alın-
dığı için, Bulgaristan’ın Kuzey Ma-
kedonya’nın müzakere çerçevesini 
veto etmesinden etkilenmiştir. (Bkz. 
Kuzey Makedonya)

Arnavutluk vatandaşları, Bos-
na-Hersek vatandaşlarıyla birlikte 
15 Aralık 2010 tarihinden bu yana 
Schengen Alanı’na 90 günü geçme-
yen seyahatlerinde vize serbestli-
ğinden yararlanmaktadır. Arnavut-
luk, 1 Nisan 2009 tarihinde NATO 
üyesi olmuştur.
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Asgari Uyumlaştırma 
(Minimum 
Harmonization)

–İlke GÖÇMEN–

Asgari uyumlaştırma, iç pazara eriş-
meye yönelik tekniklerden pozitif 
bütünleşmenin aracı olan uyumlaş-
tırma türlerinden bir tanesidir. As-
gari uyumlaştırma, tanımı ve içeriği, 
hukuki sonuçları ve avantajları ve 
dezavantajları yönünden ele alına-
bilir. 

Asgari uyumlaştırma, bir Avrupa 
Birliği (AB) tasarrufu ile bir konu 
hakkındaki asgari müştereklerin be-
lirlenmesi, ancak Üye Devletlerin 
asgari müştereklerin üstüne çıkabil-
mekte serbest bırakılması anlamına 
gelir. Asgari uyumlaştırma tasarrufu 
genellikle iki kayda yer verir. Birin-
cisi, Üye Devletlerin bu tasarruf ile 
belirlenen standardın altına dü-
şemeyeceği belirtilir. İkincisi, Üye 
Devletlerin bu tasarruf ile belirle-
nen standardın üstüne çıkabileceği 
belirtilir. 

Asgari uyumlaştırmanın hukuki 
sonuçları ikiye ayrılabilir. Birincisi, 
asgari uyumlaştırma tasarrufunun 
varlığı hâlinde Üye Devletin yetki-
si, o tasarrufun belirlediği asgari 
standardın altına düşebilmek bakı-
mından, artık sona ermiş demektir. 

İkincisi, asgari uyumlaştırma tasar-
rufunun varlığı hâlinde Üye Devle-
tin yetkisi, o tasarrufun belirlediği 
asgari standardın üstüne çıkabilmek 
bakımından, devam ediyor demek-
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tir. Bununla birlikte, Üye Devletler 
üst standart belirleme yetkisini kul-
landığında belirlenen üst standart 
kurucu antlaşma ile uyumlu olma-
lıdır. 

Asgari uyumlaştırma, özellikle tam 
uyumlaştırma ile kıyaslandığında, 
birtakım avantaj ve dezavantajlar 
taşır. Bir taraftan asgari uyumlaştır-
ma, asgari müşterekleri belirleyerek 
rekabet için eşit şartları sağlama ve 
asgari müştereklerin üstüne çıkabil-
meyi Üye Devletlere bırakarak ulu-
sal çeşitliliğe fırsat verme avantajı-
nı taşımaktadır. Öte taraftan asgari 
uyumlaştırma, herkes için tam eşit 
şartlar oluşturmadığından özellikle 
ölçek ekonomisine daha az hizmet 
etme dezavantajını taşımaktadır.

Okuma Listesi

Barnard, Catherine, The Substantive 
Law of the EU: The Four Freedoms, 
New York: Oxford University Press, 
5. Baskı, 2016, s. 580–600.

Dougan, Michael. “Minimum Har-
monization and the Internal Mar-
ket”, Common Market Law Review, 
Cilt: 37, Sayı: 4, 2000, s. 853–885.

Göçmen, İlke. Avrupa Birliği Maddi 
Hukuku: İç Pazar, Ankara: Seçkin Ya-
yıncılık, 2017, s. 131–133. 

Aşırı Açık Prosedürü 
(Excessive Deficit 
Procedure)

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Aşırı Açık Prosedürü, Avrupa Komis-
yonu tarafından İstikrar ve Büyüme 
Paktı (İBP) düzenlemelerinde be-
lirtilen bütçe açığı tavan değerinin 
aşılması halinde uygulanmaktadır. 
Çeşitli aşamaları içeren prosedürün 
son aşamasında, Üye Devletlere 
Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) 
düzgün işlemesinin gereklerinden 
biri olan bütçe açığını düşürmeleri 
yönünde yaptırım uygulanması yer 
almaktadır. Maastricht Antlaşma-
sı’nın (1993) Ek Bölümü’nde yer 
alan Aşırı Açık Prosedürüne İlişkin 
Protokol uyarınca, Avro Alanı’na 
Üye Devletler ve bu alana girmeye 
aday olanların kamu maliyesinin iyi 
işlemesi gerekmektedir. Bu alandaki 
iki kriter şu şekilde belirlenmiştir: 
-Bütçe açığının gayrisafi yurt içi ha-
sılaya (GSYİH) oranı %3’ü aşmamalı-
dır, -Kamu borcu GSYİH’nin %60’ını 
aşmamalıdır.

479/2009 sayılı Konsey Tüzüğü uya-
rınca, Üye Devletlerin 1 Nisan ve 1 
Ekim tarihlerine kadar ulusal verile-
rini AB İstatistik Kurumu Eurostat’a 
sunmaları gerekmektedir. Elindeki 
verileri değerlendiren Eurostat, üç 
hafta içerisinde bütçe açığı ve kamu 
borcu verilerini yayımlamaktadır.

Eldeki veriler ışığında Konsey’in aşırı 
açık prosedürünü uygulamaya karar 
vermesi halinde, öncelikle ilgili Üye 
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Devlete çeşitli tavsiyelerde bulunul-
makta ve söz konusu açığı azaltmak 
için gerekli önlemleri uygulaması 
için bir takvim belirlemesi isten-
mektedir. Verdiği tavsiyelerin uy-
gulanmasını yakından izleyen Kon-
sey, sorunun aşılması halinde aşırı 
bütçe açığı prosedürünü sonlandır-
maktadır. Söz konusu Üye Devletin 
taahhütlerini yerine getirmemesi 
halinde ise aşırı açık prosedürünün 
sonraki aşamalarına geçilmektedir. 
Bu aşamalar para cezalarını da içer-
mektedir.
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Aşırı Dengesizlik 
Prosedürü (Excessive 
Imbalance Procedure)

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Makroekonomik Dengesizlik Pro-
sedürü (MDP) bir Avrupa Birliği 
(AB) üyesi ülkede veya AB genelin-
de ekonomik istikrarı olumsuz etki-
leme potansiyeli olabilecek makro-
ekonomik dengesizliklerin belirlen-
mesini, önlenmesini ve bunlara yö-
nelik çözüm bulunmasını sağlamayı 
amaçlamaktadır. Prosedür, 2008 kü-
resel mali krizi sonrasında bir ülke-
de meydana gelen bir makroekono-
mik dengesizliğin, AB içinde başka 
ülkeleri de etkilediğinin görülmesi 
üzerine 2011’de uygulamaya koyul-
muştur. MDP kapsamında, bir ülke-
de aşırı makroekonomik dengesizlik 
tespit edildiğinde, sözkonusu ülke 
aşırı dengesizlik prosedürü adı ve-
rilen izleme sürecine tabi tutulmak-
tadır. Buna ilave olarak Avro Alanı 
üyesi bir ülkeye ceza da uygulan-
maktadır.

MDP kapsamında çeşitli ekonomik 
göstergelerden oluşan bir puan tab-
losuyla, Ekonomik ve Parasal Birli-
ğin (EPB) düzgün işleyişini tehlikeye 
atabilecek makroekonomik denge-
sizliklerin meydana geldiği tespit 
edildiğinde, Avrupa Komisyonu, 
Bakanlar Konseyi’nden, ilgili Üye 
Devletin makroekonomik denge-
sizlik prosedürünün düzeltici ayağı 
olan aşırı dengesizlik prosedürüne 
tabii tutulmasını talep etmektedir. 
Böyle bir durumda, ilgili Üye Devle-
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tin detaylı bir yol haritası ve öngö-
rülen eylemler için zaman takvimini 
kapsayan bir düzeltici eylem planı 
sunması beklenmektedir. Avrupa 
Komisyonu, düzenli olarak hazırla-
nan ve yayımlanan raporlarla bu sü-
reci yakından takip edecektir.

Aşırı dengesizlik prosedürü kapsa-
mında, Avro Alanı’na üye bir ülke, 
tavsiye edilen düzeltici eylem pla-
nını uygulamaya geçiremez ise söz 
konusu ülkeye mali yaptırımların 
uygulanması öngörülmektedir. Bu 
yaptırımlar, gayrisafi yurt içi hası-
lanın (GSYİH) binde 1’ine tekabül 
eden bir para cezasına dönüşebil-
mektedir. Uygulamada yaşanılan 
gecikmeler dışında ayrıca, aşırı den-
gesizlik prosedürüne tabi olan bir 
ülke üst üste iki kere uygun bir dü-
zeltici eylem planı sunamaz ise bu 
yaptırımların devreye girmesi söz 
konusudur.
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Avro (Euro)

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Avro, hâlihazırda 19 Avrupa Birliği 
(AB) üyesi ülkeden oluşan Avro Ala-
nı’nın resmi ortak para birimidir. 1 
Ocak 1999 tarihinde yürürlüğe gi-
ren Avro, ilk üç yıl elektronik öde-
meler gibi işlemlerde kullanılan kay-
di para iken, 1 Ocak 2002 tarihinden 
itibaren efektif olarak kullanılmaya 
başlanmış, Avro banknot ve bozuk 
paraları tedavüle girmiştir. Avro Ala-
nı ülkelerinin yanı sıra Monako, San 
Marino ve Vatikan AB ile yaptıkları 
anlaşmaya dayanarak; Andora, Ka-
radağ ve Kosova ise herhangi bir 
resmi anlaşma olmaksızın Avro kul-
lanmaktadır. 

Avro, ABD dolarından sonra dünya-
da en büyük ikinci rezerv para ve en 
çok kullanılan ikinci para birimidir. 
Dolaşımdaki yaklaşık banknot ve 
madenî parayla birlikte Avro, dün-
yadaki en büyük toplam değere sa-
hip para birimidir.

Avro ortak para birimi fikri AB’nin 
tarihi oluşumu kadar uzun bir geç-
mişe sahip olmakla birlikte Eko-
nomik ve Parasal Birliğin (EPB) 
üçüncü aşamasında somut olarak 
şekillenmiştir. Avro’ya geçiş 7 Şu-
bat 1992 tarihinde Maastricht‘de 
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imzalanan Avrupa Birliği Antlaşma-
sı’nın (Maastricht Antlaşması’nın) 
temel taahhütlerinden biri olmuş 
ve EPB’nin üçüncü ve son aşaması 
olarak Avro’ya geçiş planlanmış-
tır. 1 Ocak 1999 tarihinde başlayan 
EPB’nin üçüncü aşamasında gerekli 
kriterleri yerine getiren 11 Üye Dev-
let (Almanya, Avusturya, Belçika, 
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlan-
da, İspanya, İtalya, Lüksemburg, 
Portekiz) bu tarih itibariyle Avro’ya 
geçmiştir. Bu tarih itibariyle Avro 11 
Üye Devletin ortak resmi para biri-
mi haline gelmiştir. Üye Devletle-
rin ulusal para birimlerinin Avro’ya 
dönüşüm oranları da geri dönüle-
mez bir şekilde sabitlenerek Avro, 
ECU’nün yerini almıştır. Danimarka 
ve Birleşik Krallık EPB’nin üçüncü 
aşamasına katılmaktan çekilerek 
(opt out) Avro’yu kabul etmemiş-
lerdir. Avro, 1 Ocak 2002 tarihi iti-
bariyle Birleşik Krallık, Danimarka 
ve İsveç dışındaki 12 Üye Devlette 
tedavüle girmiştir. Slovenya 2007 yı-
lında, GKRY ve Malta 2008, Slovakya 
2009, Estonya 2011, Letonya 2014 
ve Litvanya 2015’te Avro Alanı’na 
üye olmuş ve avro para birimini 
kullanmaya başlamışlardır. Yeni üye 
olacak devletlerin, antlaşmalarda 
geçen kriterlere (Maastricht Kriter-
leri) uyum sağlayarak, Birliğe katı-
lımı takiben Avro’yu para birimleri 
olarak kabul etmeleri gerekmekte-
dir.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), 
Avro Alanı ortak para birimi Av-
ro’nun idaresinden sorumludur. 
AMB bu görevini yerine getirirken 
tüm AB üyesi ülkeleri kapsayan 

Avrupa Merkez Bankaları Sistemi 
(AMBS) ile birlikte çalışır.

Avrupa bütünleşmesinin önde ge-
len sembollerinden biri olan Avro, 
AB Üye Devletlerinin ekonomik bü-
tünleşmesinin de önemli bir yapı 
taşı olarak ekonomik istikrarın ve 
refahın arttırılmasını desteklemek-
tedir. Avro Avrupa bütünleşme sü-
recindeki en büyük ve en görünür 
başarı hikâyesidir. Avro AB ekono-
misine fiyat istikrarı başta olmak 
üzere düşük işlem maliyetleri, daha 
şeffaf ve rekabet edebilir piyasalar, 
ticarette artış gibi katkılar sağla-
maktadır. 
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Avro Alanı (Euro Area) 

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Avro Alanı, ortak resmi para birimi 
ve yasal ödeme aracı olarak Avro’yu 
kullanan ve 2020 itibarıyla 19 Avru-
pa Birliği (AB) üyesinin oluşturduğu 
ekonomik ve parasal birliktir. Bir-
leşik Krallık ve Danimarka’nın Avro 
Alanı dışında kalma hakkı (opt-out), 
AB Antlaşması’nın ekindeki proto-
kol ile garanti altın alınmıştır. Bütün 
diğer AB üyesi ülkelerin ise gerekli 
kriterleri karşıladıklarında Avro Ala-
nı üyesi olmaları beklenmektedir. 

Üye Devletlerin Avro Alanı’na Katı-
lımı

1 Ocak 1999 Almanya, Avusturya, 
Belçika, Finlandiya, Fransa, Hol-
landa, İrlanda, İspanya, İtalya, Lük-
semburg, Portekiz

1 Ocak 2001 Yunanistan

1 Ocak 2007 Slovenya

1 Ocak 2008 GKRY, Malta

1 Ocak 2009 Slovakya

1 Ocak 2011 Estonya

1 Ocak 2014 Letonya

1 Ocak 2015 Litvanya 

AB üyesi ülkelerin Avro Alanı’na dâ-
hil olabilmeleri için yakınsama kri-
terlerini (convergence criteria) ye-

rine getirmeleri gerekmektedir. Bu 
kurallar Maastricht Antlaşması’nda 
(1993) yer alan ve “Maastricht Kri-
terleri” olarak bilinen kriterlerdir. 
Bir AB üyesi ülkenin Avro Alanı’na 
dâhil olmasına ilişkin nihai karar 
Avrupa Komisyonu’nun önerisi ve 
Avrupa Parlamentosu’nun görü-
şünden sonra AB Konseyi tarafın-
dan verilir.

Avro Alanı ülkeleri ekonomileri or-
tak para birimi olarak Avro’yu kul-
lanmalarından dolayı birbiriyle daha 
entegre olmaları ve koordineli ve 
sıkı bir şekilde yönetişim sağlama-
lıdır. Avro Alanı’nın para politikası, 
Avro Sistemi tarafından yürütülür. 
Avro Sistemi, merkezi Frankfurt’ta 
bulunan Avrupa Merkez Bankası 
ve Avro Alanı ülkelerinin merkez 
bankalarından oluşmaktadır. Avro 
Alanı’nda ekonomi politikaları üye 
ülkelerin tasarrufunda olmakla bir-
likte ortak istikrar, büyüme ve is-
tihdam hedeflerini gerçekleştirmek 
amacıyla ekonomi politikalarını 
yakından koordine etmeleri gerek-
mektedir. Bunun sağlanması ama-
cıyla Avro Alanı ekonomi ve maliye 
bakanlarından oluşan Avro Grubu 
ayda bir toplanarak ortak sorun-
lar ve yönetim konularını görüşür. 
Ekonomi politikalarının koordinas-
yon araçlarının başında İstikrar ve 
Büyüme Paktı (İBP) gelir. İBP mali 
disipline ilişkin üzerinde anlaşmaya 
varılan kurallardan oluşur. Söz ko-
nusu kurallara uyulması bütün AB 
üyesi ülkeler tarafından gerekli ol-
makla birlikte Avro Alanı ülkeleri ta-
rafından bu kuralların ihlali halinde 
cezai yaptırım söz konusudur. 
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Avro Artı Paktı   
(Euro Plus Pact)

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU– 

2008 küresel mali krizden sonra 
Avrupa Birliği’nde (AB) yönetişime 
ilişkin reformlara ivme kazandırmak 
amacıyla 23 AB Üye Devleti, Avro 
Alanı Üye Devletleri ve Avro Alanı 
dışında kalan altı devlet (Bulgaris-
tan, Danimarka, Letonya, Litvanya, 
Polonya ve Romanya), 11 Mart 2011 
tarihinde Avro Artı Paktı’nı imzala-
mışlardır. Çekya, Macaristan, İsveç 
ve İngiltere ise söz konusu Pakt’ın dı-
şında kalmışlardır. Pakt’a dahil olan 
ülkeler rekabet gücünü ve aralarında 
uyumu artırmak amacıyla daha güç-
lü bir ekonomik iş birliğini taahhüt 
etmişlerdir. Ayrıca ulusal yetki ala-
nına giren hususlarda her yıl Devlet 
veya Hükümet Başkanları tarafından 
gözden geçirilecek hedefler öngörül-
müştür. Avro Alanı Devlet Başkanları, 

Avro Paktı’nı kabul ederek, parasal 
birliğin ekonomik ayağını güçlendir-
meyi ve bu kapsamda ekonomi po-
litikalarının koordinasyonunu geliş-
tirmeyi, rekabet gücünü ve istihdamı 
artırmayı, kamu finansmanının sür-
dürülebilirliğini sağlamayı, mali istik-
rarı güçlendirmeyi amaçlamışlardır. 
Bunlara ilave olarak vergi politikası 
alanında da daha fazla koordinasyon 
sağlanması da öngörülmüştür.

Her katılımcı üye ülkenin söz konu-
su hedefleri gerçekleştirmek üzere 
kendi alacağı önlemleri belirlemesi 
beklenmektedir. Hangi politika alan-
larında ne tür önlemler alacağı ise 
her ülkenin kendi sorumluluğunda 
bulunmaktadır. 

Bu hedeflere ulaşmak için, dört te-
mel kurala uyulması talep edilmek-
tedir.

Bu dört temel kural, sırasıyla şunlar-
dır:

1. Alınacak yeni önlemlerin, AB’de 
mevcut olan ekonomik yöne-
tişimi güçlendirme çabaları ile 
uyumlu olması; 

2. Rekabet ve ekonomik uyumu 
öncelikli olarak teşvik eden alan-
ları kapsayacak eylemlere odak-
lanılması; 

3. Her yıl üye ülkenin Devlet ve Hü-
kümet Başkanları tarafından bu 
hedefleri gerçekleştirmeye yö-
nelik somut ulusal taahhütlerin 
belirlenmesi; 
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4. Tek Pazar’ın bütünlüğünün ko-
runması.

Rekabet gücünü artırma hedefi 
kapsamında, ücretlerin ve verimlilik 
eğilimlerinin izlenmesi ve verimli-
liği artıracak önlemlerin alınması 
öngörülmektedir. Bu kapsamda, 
özellikle eğitim sisteminin iyileşti-
rilmesine; Araştırma ve Geliştirme 
(Ar-Ge) çalışmalarının, yenilikçiliğin 
ve altyapıların desteklenmesine; 
başta Küçük ve Orta Boy İşletmeler 
(KOBİ) için olmak üzere iş ortamı-
nın iyileştirilmesine öncelik veril-
mektedir. Bunlara ilaveten, mesleki 
hizmetler ve perakende sektöründe 
uygulanan haksız kısıtlamaların kal-
dırılması için ulusal düzeyde belirle-
necek önlemlerle söz konusu koru-
nan sektörlerin serbestleştirilmesi 
de öncelik teşkil etmektedir. Ayrıca 
sosyal diyalog ve sanayi ilişkilerinde 
ulusal gelenekleri gözeterek, mali-
yetlere ilişkin gelişmelerin verimi-
ne göre önlemlerin alınması, teşvik 
edilmesi de öncelikler arasında yer 
almaktadır.

İstihdamı artırma hedefi kapsamın-
da, iş gücü piyasasında reformların 
yürütülmesi ve özellikle bu reform-
ların “güvenceli esneklik” alanında 
(flexisecurity) hayata geçirilmesine, 
kayıt dışı istihdamın azaltılmasına, 
hayat boyu öğrenimin teşvik edil-
mesine ve iş gücü piyasasına katılı-
mı artırmak için vergi reformlarının 
gerçekleştirilmesine öncelik veril-
mektedir.

Kamu maliyesinin sürdürülebilirli-

ğini sağlama hedefi kapsamında, 
özellikle emekli maaşları, sağlık ve 
sosyal yardımların sürdürülebilirli-
ğinin artırılması hedeflenmektedir. 
Bu çerçevede, emeklilik sisteminin 
demografik değişiklikler ve yeni 
demografik eğilimleri göz önün-
de tutarak gözden geçirilmesi ve 
erken emeklilik planı sınırlanması 
öngörülmektedir. Bu önlemlerin 
yanı sıra İstikrar ve Büyüme Paktı 
(İBP) tarafından belirlenen AB mali 
kurallarının, ulusal mali kurallara 
dönüştürülmesi de öngörülmekte-
dir. Finansal istikrarı güçlendirme 
hedefi çerçevesinde, finansal sek-
törün gözetimi ve düzenlemesine 
ilişkin kapsamlı reformların hayata 
geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu 
hedef doğrultusunda, Üye Devlet-
lerin bankacılık alanındaki yasal dü-
zenlemelerinin AB müktesebatıyla 
uyumlu olmasının sağlanması ve 
düzenli olarak banka stres testle-
rinin uygulanması öngörülmüştür. 
Vergi politikası konusunda daha 
fazla koordinasyon sağlanması için 
de Avrupa Komisyonu, ortak bir 
kurumsal vergi tabanının oluşturul-
masını önermektedir.
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Avro Bölgesi (Borç) Krizi 
(Eurozone (Debt) Crisis)

–Dilek AYKUT SEYMEN–

Avro Bölgesi Borç Krizi ya da diğer 
ifade şekliyle “Avro Krizi”, 2007 yı-
lında Amerika Birleşik Devletleri’n-
de başlayan “morgage” (ipotekli 
ev kredileri) krizinin Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerine özellikle de Avro 
bölgesi ülkelerine yayılması sonu-
cu ortaya çıkmıştır. Küresel Finansal 
Kriz, dünya genelinde birçok ülkeyi 
olduğu gibi AB ülkelerini de bütçe 
açıklarının ve kamu borç stokunun 
sürdürülemez boyutlara ulaştığı bir 
sürece sokmuştur. 

Küresel Finansal Krizin başlamasının 
ardından Avro bölgesinin ekonomik 
açıdan nispeten kırılgan ülkelerin-
de, kamu borcu krizine girme riski 
artmıştır. Borç krizi riskinin giderek 
artması, Avro’nun kullanılmaya baş-
lanması ile birlikte Almanya devlet 
tahvillerinin getirisine yakınsayan 
Avro bölgesindeki diğer ülkelerin 
devlet tahvillerinin faizleri ile Al-
manya devlet tahvilleri faizleri ara-
sındaki farkın genişlemesine neden 
olmuş ve 2008 yılından itibaren 
Avro bölgesinde ciddi bir likidite sı-
kıntısı başlamıştır. 

Borç krizi, ilk olarak 2009 yılı sonla-
rında, Yunanistan’da ortaya çıkmış 
ve iki yıl içinde İrlanda, İspanya, 

Portekiz ve İtalya’ya yayılarak Avro 
Bölgesi Borç Krizine dönüşmüştür. 
Krizin derinleşmesinde rol oynayan 
temel faktörler arasında Ekonomik 
ve Parasal Birliğin (EPB) yapısından 
kaynaklanan nedenler yanında üye 
ülke ekonomilerindeki makroeko-
nomik dengesizlikler, kalkınma ve 
rekabet düzeyi farklılıkları, ekono-
mi politikalarındaki koordinasyon-
suzluk ve kurumsal eksiklikler ola-
rak sıralanabilir. Bu nedenle Avro 
Bölgesi Krizi sadece birkaç ülke ile 
sınırlı kalmamış, tüm EPB alanına 
yayılmış, tüm üye ülkeleri etkileye-
rek ekonomilerinin küçülmesine ve 
işsizlik oranlarının artmasına yol aç-
mıştır. Aslında kamu borç krizi ola-
rak başlayan krizin Avro bölgesinde 
bankacılık, büyüme ve rekabet krizi 
olarak devam ettiğini söylemek çok 
da yanlış olmayacaktır. Ayrıca Avro 
bölgesindeki talep daralmasına 
bağlı olarak krizin dünya ticaretine 
etkisi yoluyla, gelişmekte olan ve az 
gelişmiş ülkeler üzerinde de etkileri 
olmuştur.

Avro Krizi ile ilgili tartışmalar, bir 
yandan krizin ortak para kullanımın-
dan kaynakladığı yönünde devam 
ederken bir yandan da krizden çıkış 
için farklı senaryo ve politika öneri-
leri getirilmesi yönünde olmuştur. 
Bu dönemde gündeme gelen tartış-
maların; üye ülkelerin maliye poli-
tikalarının uyumlaştırılarak EPB’nin 
derinleştirilmesi ve mali bir birliğin 
oluşturulması; kriz yaşayan ülkeler-
de gerekli reformların yapılması ve 
söz konusu ülkelere yardım sağla-
narak Avro bölgesinin istikrarının 
korunması; EPB’nin istikrarını bozan 
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ülkelerin birlikten ayrılması yoluyla 
EPB’nin küçültülmesi ve EPB’nin ta-
mamen dağılması seçenekleri üze-
rinde yoğunlaştığı gözlenmektedir. 
AB ve Avro bölgesi ülkeleri, ikinci 
seçeneği benimsemiş ve bu yönde 
adımlar atmışlardır. 

Avro Bölgesi Borç Krizi’nin ardından 
gerek krizi yaşayan ülkelerde gerek 
AB kurumlarında önemli düzenle-
meler yapılmıştır. Bir yandan krizi 
doğrudan yaşayan ülkelerde krizin 
doğmasına ve derinleşmesine yol 
açan makroekonomik dengesizlikleri 
gidermeye yönelik yapısal reformlar 
ve kemer sıkma politikaları uygula-
nırken, diğer yandan AB ve Avro böl-
gesi ülkelerinin uyguladıkları ekono-
mi politikalarındaki koordinasyonu 
güçlendirmeye, AB düzeyinde finan-
sal denetimi, ekonomik büyümeyi ve 
rekabet gücünü artırmaya, finansal 
sıkıntıdaki ülkelere destek sağlamak 
için mali yardım yapmaya yönelik 
adımlar atılmıştır. Alınan önlemlere 
rağmen Avrupa Borç Krizi, EPB’nin 
etkisi en uzun süren ve gerek EPB’ye 
gerek AB’ye üye ülkeleri derinden 
sarsan ve ticaret yoluyla AB dışındaki 
pek çok ülkeyi de olumsuz etkileyen 
kriz olarak iktisat tarihinde yerini al-
mıştır. Alınan önlemlerin en büyük 
yansıması, EPB’nin mali bir birliğe 
dönüşmesi için gerekli olan adımla-
rın atılması olmuştur.
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Avro Bölgesi (Eurozone)

Bkz. Avro Alanı

Avro Gecelik Endeks 
Averajı (Euro Over-Night 
Index Average (EONIA))

–Sevgi İNECİ–

1 Ocak 1999 tarihinde başlayan Eko-
nomik ve Parasal Birlik’in üçüncü 
aşaması ile Avro önce kaydi para, 
daha sonra 1 Ocak 2002 tarihinden 
itibaren de effektif olarak kullanıl-
maya başlanmıştır. Avro bölgesi re-
ferans faiz oranlarından biri olarak 
EONIA, 57 bankadan oluşan bir pa-
nel sistemi içinde Avro bölgesi gece-
lik faiz oranıdır.

Panelde yer alan her banka Frank-
furt saati ile 18.30 itibariyle o gün 
gerçekleşen gecelik işlem hacmini ve 
ortalama oranı bağlı bulunduğu ulu-
sal merkez bankasına bildirmektedir. 
Avrupa Merkez Bankası en geç erte-
si günün TARGET işlemleri başlama-
dan önce EONIA oranını açıklamak-
tadır. TARGET sistemi, Avrupa Birli-
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ği (AB) ülkelerinin sınır ötesi Avro 
cinsinden ödemelerini yapmalarını 
sağlayan aynı teknik ve işlem hızına 
ulaşılması hedefi üzerine kurulmuş 
teknik bir yapılandırmadır. Gerçek 
Zamanlı Toptan Mutabakat (Real 
Time Gross Settlement – GZTM) 
sistemleri olarak en geç 15 dakika-
lık bir sürede gönderen GZTM’den 
alan GZTM’ye ulaşmaktadır. İşlem 
hızında kolaylık sağlayan anında bir 
bankadan diğerine para transferi 
sağlayan bu sistem Avro bölgesinde 
gecelik EONIA işlemlerinin güvenli 
ve hızlı yapılması sağlamaktadır.
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Avro Grubu (Eurogroup)

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Avro Grubu, Avro Alanı üyesi ülkele-
rin ekonomi ve maliye bakanlarının 
Avro’ya ilişkin konuları görüşmek 
üzere bir araya geldiği gayrı resmi 
bir organdır. Grubun ana amacı Avro 
Alanı üye ülkeleri arasında ekonomi 
politikalarının yakın koordinasyo-
nunun ve daha güçlü ekonomik bü-
yüme için gerekli koşulların iyileş-
tirilmesidir. Avro Grubu’nun temel 
görevi Avro Alanı’nda ekonomi poli-
tikalarının yakın koordinasyonunun 
sağlanması ve güçlü ekonomik bü-
yüme ve finansal istikrar için gerekli 
koşulların yaratılmasıdır. 

Avro Grubu, genellikle ayda bir kez 
Ekonomik ve Maliye Bakanları 
Konseyi (ECOFIN) toplantısından bir 
gün önce toplanır. Avro Grubu top-
lantılarına, Avrupa Komisyonu’nun 
Ekonomik ve Parasal İşlerden So-
rumlu Başkan Yardımcısı ve Avrupa 
Merkez Bankası Başkanı da iştirak 
etmektedir. Avro Grubu Başkanı 
toplantılara başkanlık etmektedir. 
Avro Grubu, görevleri kapsamında 
Avro Alanı ülkeleri devlet ve hü-
kümet başkanlarının katıldığı Avro 
Zirvesi toplantılarını da hazırlamak-
tadır.

Avro Grubu başkanının, 2004 yılın-
dan itibaren Avro Alanı maliye ba-
kanları tarafından seçilmesine karar 
verilmiştir. Başkanın görev süresi 2,5 
yıl olup yenilenebilmektedir. Avro 
Grubu’na ilişkin kurallar Lizbon Ant-
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laşması’nın (2009) 14’üncü Proto-
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nın Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe 
girmesiyle resmiyet kazanmıştır.
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Avro Interbank Teklif 
Oranı (Euro Interbank 
Offered Rate (EURIBOR))

–Sevgi İNECİ–

Euribor (Euro Interbank Offered 
Rate), Avro Interbank Teklif Faiz 
Oranı olarak Avro bölgesi bankalar 
arası referans faiz oranıdır. Euribor, 
57 bankanın oluşturduğu bir pa-
nelde belirlenmektedir. Avro böl-
gesinde bir banka tarafından diğer 
bankaya vadeli hesaplarda uygu-
lanacak faiz oranı Brüksel saati ile 
sabah 11.00 de açıklanan ve işlem 
gününden itibaren 2 gün geçerli 

olan (spot), 360 gün esası üzerinden 
hesaplanan faiz oranıdır. Kotasyon-
lar 1-12 aylık vadeler ile 1-2 haftalık 
vadeleri kapsamaktadır. Euribor’un 
uygulanmaya başlaması ile birlikte, 
Avro bölgesinde başta Avusturya, 
Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda 
ve Hollanda olmak üzere bankalar 
arası yurt içi faiz oranlarında Euri-
bor’a geçmişlerdir. 

1 Ocak 1999’dan itibaren kaydi ola-
rak 1 Ocak 2002 den itibaren de 
efektif olarak piyasalarda yer alan 
Avro ile birlikte Euribor’da Avro böl-
gesinin bankalar arası referans faiz 
oranı olarak kabul edilmiştir. Böyle-
ce Euribor daha önce Avrupa para 
piyasalarında sıklıkla kullanılan Pi-
bor (Fransa) ve Fibor (Almanya) re-
ferans faiz oranlarının yerini almştır. 
2017 yılında Avrupa Merkez Ban-
kası özellikle Avro bölgesinin finan-
sal krizlere dayanıklılığını arttırmak 
amacıyla Euribor başta olmak üzere 
referans faiz oranlarında bir reform 
süreci başlatmıştır. Böylece Euro-
Short-Term Rate (€STER), (Avro-Kı-
sa Vadeli Faiz Oranı) ile riski yüksek 
borçlanmalar için de farklı bir gece-
lik faiz oranı tanımlama çalışmaları 
yürütmektedir.   

2012’den bu yana Avrupa Birliği 
para piyasalarında Avro cinsinden 
sabitlenen Euribor oranı USD-Euri-
bor olarak da sabitlenmeye başla-
mıştır. Avro bölgesindeki bankalar 
arasında USD cinsinden yapılacak 
borçlanmalarda referans kabul edi-
lecek faizleri 1 gecelikten 12 aya 
kadar tüm vadeler için her iş günü 
belirlenmektedir.
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Avro Repo Piyasası 
Referans Oranı (Repo 
Market Reference rate 
for the Euro (EUREPO))

–Sevgi İNECİ–

EUREPO, Avro Repo Piyasası Refe-
rans Faiz Oranı (Repo Market Re-
ference rate for the Euro) 4 Mart 
2002’de 37 panel banka tarafından 
oluşturulmuştur. Avro’nun tek para 
olarak kullanımı ile birlikte Avro 
repo piyasası hızla gelişmeye baş-
lamış ve Avro cinsinden sınır ötesi 
ticaretteki artış da bu gelişmeyi hız-
landırmıştır. 

Avrupa Para Piyasaları Enstitü-
sü’nün denetiminde EUREPO faizi, 
Brüksel saati ile 11.00’de açıklanan 
oran olarak kullanıcılara sunulmak-
tadır. EUREPO başta Avro Repo Pi-
yasası olmak üzere uluslararası repo 
piyasaları için de sağlam, güvenilir 
bir referans faiz oranı olarak kabul 

edilmektedir. Spot valörlü (2 iş günü 
geçerli oran) 360 gün esasına daya-
nan bir referans faiz oranıdır. Refe-
rans faiz oranının hesaplanmasında 
dış piyasalardaki fon arz ve talebi, iç 
piyasanın fon arz ve talebi referans 
faiz oranlarının tesbitinde etkili ol-
maktadır.

Her işlem günü paneldeki banka-
ların Brüksel saati ile 10.45’e ka-
dar verilerini İşlem Platformu’ndan 
(Calculation Agent Platform) girme-
leri gerekmektedir. Bu sırada TAR-
GET sistemi (Trans-European Auto-
mated Real-Time Gross-Settlement 
Express Transfer System), kısaca Av-
rupa Gerçek Zamanlı Otomatik Hızlı 
Transfer Sistemi devreye girmekte 
ve paneldeki banka kotasyonları 
veri girişleri hesaplamalar için siste-
me yüklenmektedir. 
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Avro Sistemi 
(Eurosystem) 

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

Avro Bölgesi’nin para politikası, 1 
Ocak 1999 tarihinden itibaren Avru-
pa Merkez Bankası (AMB) tarafın-
dan yönetilmeye başlamıştır. Avro 
Bölgesi, ilgili tarihte para politikasını 
yürütme sorumluluğunun on bir Av-
rupa Birliği (AB) üyesi ülkenin ulusal 
merkez bankalarından AMB’ye dev-
redilmesiyle hayata geçmiştir. Söz-
konusu on bir AB üyesi ülke, Alman-
ya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, 
Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, 
İsveç, İtalya, Lüksemburg’dur. Avro 
Bölgesi’ne 2001 yılında Yunanistan, 
2007 yılında Slovenya, 2008 yılın-
da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve 
Malta, 2009 yılında Slovakya, 2011 
yılında Estonya, 2014 yılında Leton-
ya ve 2015 yılında Litvanya dâhil 
olmuştur. Avro Bölgesi’nin oluşumu 
ve AMB’nin kuruluşu, Avrupa bü-
tünleşmesi sürecinde çok önemli 
bir kilometre taşı olmuştur. 

Avro Bölgesi’ne katılmak isteyen AB 
üyesi ülkeler Maastricht Yakınsama 
Kriterleri’ni sağlamak zorundadır-
lar. Maastricht Yakınsama Kriterleri 
beş ekonomik kriterden oluşmakta-
dır: (1) Enflasyon: Avro Bölgesi’ne 
katılmak isteyen ülkenin enflasyon 
oranı, en düşük enflasyon oranına 
sahip üç AB üyesi ülkenin enflasyon 
oranları ortalamasını 1.5 puandan 
fazla aşmamalıdır. (2) Uzun-dönem 
nominal faiz oranı: Avro Bölgesi’ne 
katılmak isteyen ülkenin uzun-dö-

nem nominal faiz oranı, en düşük 
enflasyon oranına sahip üç AB üyesi 
ülkenin uzun-dönem nominal faiz 
oranı ortalamasını 2 puandan fazla 
aşmamalıdır. (3) Bütçe açığı: Avro 
Bölgesi’ne katılmak isteyen ülkenin 
bütçe açığı, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 
(GSYİH)’sının %3’ünü aşmamalıdır. 
(4) Kamu borcu: Avro Bölgesi’ne ka-
tılmak isteyen ülkenin kamu borcu, 
GSYİH’nin %60’ını aşmamalıdır. (5) 
Döviz kuru istikrarı: Avro Bölgesi’ne 
katılmak isteyen ülke, en az iki yıldır 
Avrupa Döviz Kuru Mekanizması’n-
da, devalüasyon yapmadan yer alı-
yor olmalıdır. 

Avrupa Parasal Birliği’nin yasal da-
yanağı, Avrupa Birliği’nin İşleyişi 
Hakkında Antlaşma ile Avrupa Mer-
kez Bankaları Sistemi ve Avrupa 
Merkez Bankası Statüsü’dür. Avrupa 
Merkez Bankaları Sistemi ve Avrupa 
Merkez Bankası Statüsü, 1 Haziran 
1998 tarihi itibariyle hem AMB’yi 
hem de Avrupa Merkez Bankaları 
Sistemi’ni hayata geçirmiştir. AMB, 
Avro Sistemi ve Avrupa Merkez Ban-
kaları Sistemi’nin merkezinde yer 
almaktadır. Avrupa Merkez Banka-
ları Sistemi, AMB’yi ve AB üyesi tüm 
ülkelerin ulusal merkez bankalarını 
kapsamaktadır. 

Diğer taraftan Avro Sistemi, AMB’yi 
ve Avro’yu benimsemiş olan üye 
ülkelerin ulusal merkez bankalarını 
içermektedir. AB’ye üye ülkelerin 
tümü Avro’yu benimseyene kadar 
hem Avrupa Merkez Bankaları Siste-
mi hem de Avro Sistemi birlikte işlev 
görecektir. 
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Avro Sistemi, AMB ve Avro’yu be-
nimsemiş olan üye ülkelerin ulusal 
merkez bankaları ile birlikte Avro 
Bölgesi’nin parasal otoritesidir. Di-
ğer bir ifadeyle Avro Sistemi, Avro 
Bölgesi’nin merkez bankacılığı sis-
temini oluşturmaktadır. Avro Sis-
temi’nin önceliği fiyat istikrarını 
sağlamaktır. Ayrıca finansal otori-
te olarak mali istikrarı korumak ve 
Avrupa finansal entegrasyonunu 
desteklemek de temel misyonları 
arasındadır. 
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Avro Tahvilleri 
(Eurobonds) 

–Elif Cemre BEŞGÜR–

Avro tahvilleri, Avro Alanı içinde yer 
alan Üye Devletlerin piyasaya ortak 
tahvil sürme fikridir. Bu fikrin uygu-
lamaya geçiş yöntemine dair farklı 
görüşler olmakla birlikte, hepsinin 
altında yatan temel mantık aynıdır: 
Üye Devletlerin ortak tahviller yo-
luyla borçlanması ve riskin payla-
şılmasıdır. Böylelikle tahvillere olan 
talebin artacağı, faizlerin artmasının 
önüne geçileceği ve yatırımcılar için 
daha güvenli bir piyasa oluşturula-
cağı düşünülmektedir. Bu fikir, ortak 
para birimine geçişin hemen akabin-
de 2000 yılında Giovannini Grubu 
Raporu olarak bilinen raporda gün-
deme gelmiştir. Söz konusu raporda, 
Avro Alanı’na dahil Üye Devletlerin 
tahvil piyasalarındaki farklılıkların 
ortak pazar için bir parçalanma kay-
nağı olduğu savunulmuştur. Daha 
sonra, 2008 küresel ekonomik krizin 
Avrupa ekonomisine sıçraması ve 
borç krizine neden olmasıyla Avro 
tahvilleri fikri Avrupa Komisyonu 
tarafından tekrar gündeme gelmiş-
tir. Bu kapsamda, 23 Kasım 2011 ta-
rihinde Avrupa Komisyonu ‘İstikrar 
Tahvillerinin Uygulanabilirliğine İliş-
kin Yeşil Kitap’ yayımlamıştır. Avru-
pa Komisyonu, ortak tahvil ihracının 
temel amacının finansal istikrarın 
sağlanması olması gerekçesiyle kav-
ram olarak istikrar tahvilini tercih 
etmiştir. Fakat nitelik açısından Avro 
tahvilleriyle aynıdır. Üye Devletlerin 
artan borç oranları ve farklı borç-
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lanma maliyetleri dikkate alınarak 
tasarlanmıştır. Bu doğrultuda ortak 
tahvil ihracının, mevcut ekonomik 
krizin yönetimini kolaylaştıracağı ve 
gelecekte ortaya çıkabilecek krizleri 
engelleyeceği; Avro Alanı’nın finan-
sal istikrarını güçlendireceği; para 
politikasının işleyişini geliştireceği; 
piyasaların etkinliğini ve küresel fi-
nans sisteminde Avro’nun rolünü 
arttıracağı belirtilmiştir.

Ortak tahvil ihracında tek bir mer-
kezi ajans vasıtasıyla ya da üye ülke-
lerin arasında sağlanacak işbirliğiyle 
ulusal düzeyde ayrı ayrı ihraç edile-
bileceğini öngörülmüştür. Bununla 
bağlantılı olarak, ortak tahvil ihracı-
na yönelik olarak Avro Alanı ülkele-
rine üç farklı seçenek sunulmuştur. 
Birinci seçenekte, müşterek ve mü-
teselsil garantiyle istikrar tahvillerin 
bütünüyle ulusal tahvillerin yerini 
alması önerilmiştir. Bu seçenek, fi-
nansal entegrasyonu ve piyasaların 
istikrarı güçlendirmekle birlikte yük-
sek ahlaki risk içermektedir. Ayrıca 
uygulamaya konulabilmesi için AB 
Antlaşmalarında değişiklik yapılma-
sı gerekmektedir. İkinci seçenekte, 
müşterek ve müteselsil garantiyle 
istikrar tahvillerin kısmen ulusal tah-
villerin yerini alması planlanmıştır. 
Bu çerçevede ortak tahviller için 
mavi tahvil ve ulusal tahviller için kır-
mızı tahvil olarak adlandırılan iki tür 
tahvilin olması öngörülmüştür. Üye 
Devletlerin gayrisafi yurt içi hasıla-
larının (GSYİH) %60’ına kadar mavi 
tahvil, kalan kısmı için kırmızı tahvil 
ihraç etmesi önerilmiştir. Kırmızı ve 
mavi tahvillerin arasındaki oranının 
belirlenmesinde, kural tabanlı ve 

Üye Devletlerin politika uyumlulu-
ğuna bağlı daha esnek bir sistemin 
getirilmesi öngörülmüştür. Birinci 
seçenekte olduğu gibi bu seçeneğin 
de gerçekleşmesi için Avrupa Birliği 
(AB) Antlaşmalarında değişiklik ya-
pılması gerektiği belirtilmiştir. Üçün-
cü ve son seçenekte, müştereken 
değil sadece müteselsil garantiyle 
istikrar tahvillerin kısmen ulusal 
tahvillerin yerini alması önerilmiş-
tir. Bu seçenek, AB Antlaşmaların-
da değişikliğe gerek duyulmaksızın 
ikincil mevzuat yoluyla uygulamaya 
konulabilmektedir. Ancak söz konu-
su seçeneğin, finansal entegrasyon 
ve istikrar üzerindeki etkisinin sınırlı 
olduğu belirtilmiştir. 

Komisyon’un farklı ortak tahvil seçe-
nekleriyle Avrupa gündemine taşıdı-
ğı bu husus, Almanya başta olmak 
üzere Avro Alanı’nın güçlü ekonomi-
lerinden gelen itirazlar sonucu uy-
gulamaya geçmemiştir. Üye Devlet-
lerin itirazları, diğer Üye Devletlerin 
yüksek borç oranlarının ve yüksek 
borçlanma maliyetlerinin tüm Avro 
Alanı’na mal edilmesine dayanmak-
tadır. 
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Avrobarometre 
(Eurobarometer)

–Seven ERDOĞAN– 

Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının 
Avrupa bütünleşmesinin farklı bo-
yutlarına dair bakış açılarını anla-
mak üzere dönemsel olarak gerçek-
leştirilen kamuoyu araştırmalarıdır. 
Avrupa halklarının bütünleşmeye 
yaklaşımı konusundaki bilgi eksikli-
ğini gidermek üzere kamuoyu araş-
tırmaları yürütme fikri, 1960’larda 
ortaya çıkmıştır. Bu amaçla yapılan 
ilk araştırmalar 1970’lerin başında 
gerçekleştirilmiştir. 1974 yılından 
itibaren Avrobarometrenin Avru-
pa Komisyonu’na bağlı olarak faa-
liyet gösteren bir birim tarafından 
yürütülmesiyle önceki dönemde 
var olan çalışmalar sistematik bir 
görünüm kazanmıştır. Avrobaro-
metrelerden elde edilen sonuçları 
Avrupa Komisyonu, Avrupa bütün-
leşmesini yönlendirmek ya da daha 
ileri noktalara taşımak üzere kulla-
nabilmektedir. Kamuoyunun görüş-
lerini ortaya koyan sonuçlar, Avrupa 
Komisyonu’nun karar taslakları için 
önemli bir dayanak niteliğindedir. 
Araştırmalardan elde edilen sonuç-
lar, yılda iki kere hem genel tablo-
yu hem de üye ülkeler özelindeki 
eğilimleri ortaya koyacak şekilde 
“Standart Avrobarometre” adıyla 
raporlanmaktadır. Bu araştırmalar 

aracılığıyla, başta Birlik gündemini 
belirlemekte kilit bir rol oynayan 
Avrupa Komisyonu olmak üzere ilgi-
li tüm aktörler Avrupa vatandaşları-
nın bütünleşmenin gündeminde yer 
alan konulara bakış açılarından ha-
berdar olunmaktadır. Avrupa vatan-
daşlarının yanı sıra AB genişleme 
politikası kapsamında yer alan ülke-
lerin halkları da hem AB’ye hem de 
Avrupa’ya dair konulara yaklaşım-
larını ortaya çıkarmak üzere yapı-
lan kamuoyu araştırmalarına dâhil 
edilebilmektedir. Söz konusu kamu-
oyu araştırmaları kapsamında her 
bir üye ülkeden yaklaşık bin kişiden 
oluşan bir örneklem ile görüşmeler 
yapılarak veriler toplanmaktadır. 
Genel olarak bakıldığında vatandaş-
lara, ekonomik ve sosyal koşullar, 
kimlik, kültür, sağlık, teknoloji, çev-
re, dış politika, savunma ve güvenlik 
gibi çok çeşitli konulara dair bakış 
açılarını saptamaya yönelik sorular 
yöneltilmektedir. 

Avrobarometre, 1973 yılından beri 
elde edilen verileri içermektedir ve 
bu veriler ticari bir amaç gütmeyen 
herkesin kullanımına açıktır. Stan-
dart Avrobarometreye ek olarak, 
Avrupa Komisyonu ve diğer AB ku-
rumlarının bilgi ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere, belirli bir konuya odak-
lanan ve belirli bir grubu kapsayan 
tematik araştırmalar da gerçekleşti-
rilmektedir. Bu tür kamuoyu araştır-
maları “Özel Avrobarometre” olarak 
adlandırılmaktadır. Ayrıca Avrupa 
Komisyonu bünyesindeki herhangi 
bir birimin talebiyle düzenli olarak 
yapılmayan belirli bir konuya odak-
lanan ve telefon görüşmesiyle ger-
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çekleştirilen “Hızlı Avrobarometre”-
ler bulunmaktadır. Birim tarafından 
yapılan diğer bir kamuoyu araştır-
ması türü de nitel çalışmalardır. Ni-
tel çalışmalar yoluyla seçili bir sos-
yal grubun belirli bir kavram ya da 
konuya dair düşünceleri, algıları ya 
da tepkileri araştırılmaktadır. 
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Avrokratlar (Eurocrats)

–Kamuran REÇBER–

Avrupa Birliği (AB) bünyesinde AB 
kurumlarında çeşitli konumlarda 
görev üstlenen, yetki kullanan ve 
temsil görevini yerine getiren ger-

çek kişiler Avrokratlar olarak isim-
lendirilmektedir. Aslında Avrokrat-
ların önemli bir kısmı AB’de kamu 
görevi icra etmek üzere istihdam 
edilmektedir. Avrokrat kavramı, 
Avrupa ve Bürokrat kelimelerinin 
birleştirilmesinden türetilmiştir. Av-
rokratlar, AB içerisinde memurlar 
(duruma göre sözleşmeli personel 
de olabilir) dâhil olmak üzere, Av-
rupa Parlamentosu üyeleri, Komis-
yon komiserleri, diğer kurumlarda 
görev alan kişilerin genel anlamda 
toplamını oluşturmaktadır. Ancak, 
belirtmek gerekir ki Avrokratlar 
kavramı daha çok üst düzey yöne-
tici ve/veya görevli (duruma göre 
temsilci) pozisyonunda olan kişiler 
için de kullanılmaktadır. Bu anlam-
da, AB’nin özellikle politikalarının 
oluşturulması veya tanımlanmasın-
da etkin olan kişiler (lobi faaliyetle-
rinde bulunanlar, Üye Devletlerin 
temsilcileri, Avrupa Parlamentosu 
üyeleri, Komisyon komiserleri, üst 
düzey bürokratlar vb.) bu kapsamda 
yer almaktadır.
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Avrupa – Kafkasya – 
Asya Ulaştırma Koridoru 
(Transport Corridor 
Europe – Caucasus – Asia 
(TRACECA)

–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve 
SSCB’nin dağılmasıyla birlikte ba-
ğımsızlığını kazanan yeni cumhuri-
yetler, sahip oldukları zengin doğal 
kaynakları ve rezervleri ile Batı’nın 
ilgisini çekmeye başlamışlardır. Av-
rupa Birliği (AB), bu dönemde böl-
ge ülkeleri ile ilişkilerini değişen 
dinamikler çerçevesinde yeniden 
inşa etmek için (Technical Asistance 
to Commonwealth of Independent 
States)– TACIS Programı’nı uygula-
maya başlamıştır. Birlik, program 
çerçevesinde sağlayacağı finansman 
ile bölge ülkelerinin demokratik ve 
ekonomik dönüşümlerine yardımcı 
olmayı hedeflemiştir. Transkafkas-
ya Bölgesi’nin AB için en önemli 
özelliği, Hazar Havzası’nda bulunan 
zengin enerji kaynakları ve bölgenin 
bu zenginliğin taşınmasında önem-
li bir köprü rolü oynuyor olmasıdır. 
Bununla birlikte doğal gaz ve pet-
rol rezervleri bakımından zengin 
olan bölge ülkelerinin sözü edilen 
rezervlerini uluslararası pazarlara 
ulaştırmaları için gerekli alt yapıya 
sahip olmamaları önemli bir sorun 
olmuştur. AB, sözü edilen alt yapı 
sorunlarının giderilebilmesi ve böl-
ge ülkeleriyle daha derin bir işbirli-
ğinin geliştirilebilmesi için TRACECA 
Programı’nı başlatmıştır. Tarihi İpek 

Yolu’nun yeniden canlandırılmasını 
hedefleyen TRACECA Programı, 7 
Mayıs 1993 tarihinde Brüksel Kon-
feransı’nda gündeme gelmiştir. Av-
rupa Komisyonu, Ermenistan, Azer-
baycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgı-
zistan, Tacikistan, Türkmenistan ve 
Özbekistan’ın katıldığı konferansta 
AB, program için 15 milyon Avro’luk 
kredi tahsis etmiştir. Konferans; 
bölgedeki ticaretin gelişmesi konu-
sunda katılımcı ülkeler arasındaki 
işbirliğini sağlamayı, programın za-
manının ve şartlarının belirlenme-
sini, uluslararası finans kurumların-
dan ve yatırımcılardan proje desteği 
sağlanmasını ve Orta Asya–Kafkas-
ya–Avrupa ulaştırma koridorunun 
oluşturulmasını amaçlamıştır. Kon-
feransta; karayolu, demiryolu, de-
nizyolu taşımacılığı ve ticaretin ko-
laylaştırılması konularında çalışacak 
dört sektörel çalışma grubu oluş-
turulmuştur. TRACECA Programı, 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD), Dünya Bankası (WB), Asya 
Kalkınma Bankası (ADB), İslami Kal-
kınma Bankası (IDB) ve Kuveyt Arap 
Ekonomisini Kalkındırma Fonu gibi 
uluslararası yatırım kuruluşları tara-
fından da desteklenmiştir. 

Brüksel Deklarasyonu çerçevesin-
de amaçları belirlenen programın 
ilk aşaması, 1995 yılında başlamış-
tır. Birlik, bu proje ile Orta Asya, 
Hazar Denizi, Karadeniz ve Avrupa 
üzerinden gerçekleşecek doğu–
batı koridorunun oluşturulmasını 
amaçlamıştır. Bu çerçevede Avrupa, 
Karadeniz, Kafkasya, Hazar Denizi 
Bölgesi ve Asya’da ekonomik ilişki-
ler, ticaret ve taşımacılık konuları-
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nın geliştirilmesinin desteklenmesi, 
demiryolu ve deniz yolu ile dünya 
pazarlarına girişin sağlanması, tra-
fik ve kargo güvenliği, taşıma po-
litikalarının ve taşıma alanlarının 
yasal yapılarının uyumlaştırılması, 
taşıma işindeki rekabet için eşit 
şartların sağlanması hedeflenmiş-
tir. Program, mevcut demiryolları, 
karayolları ve limanların restoras-
yonunu, yeni ulaşım yollarının inşa 
edilmesini, personel eğitimini ve 
teknik yardımları içeren pek çok 
projeden oluşmaktadır. Projeler 
Eylem Programları çerçevesinde, 
TACIS yönetmeliklerine ve program 
dönüşümlerine uygun olarak ta-
nımlanarak geliştirilmiştir. Projede, 
denizyolu, kara ve demiryolu gü-
zergahları ele alınmıştır. Denizyolu 
güzergahı olarak Karadeniz ve Ha-
zar Denizi’ndeki limanlar, karayolu 
ve demiryolu güzergahı olarak ise 
Ukrayna’dan başlayıp Türkiye üze-
rinden diğer ülkelere ulaşımı sağla-
yacak bir hat belirlenmiştir. TRACE-
CA Projesi’nin uygulanmasıyla ilgili 
olarak Hükümetlerarası TRACECA 
Komisyonu, Daimi Sekreterya ve 
Ulusal Sekreteryalardan oluşan bir 
yapı belirlenmiştir. 
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Avrupa (Europa)

–Haluk ÖZDEMİR–

Avrupa sözcüğünün kökenine dair 
bilgiler Yunan mitolojisine dayanır. 
Efsaneye göre Yunan tanrılarından 
Zeus, Fenike kralı Agenor’un kızı 
olan Europa’ya âşık olur ve beyaz 
bir boğa kılığına girerek onu Girit 
Adası’na kaçırır. Europa’nın erkek 
kardeşleri boğa batıya doğru uzak-
laşırken onun arkasından seslenir-
ler ancak Zeus’u durduramazlar. 
Bu batıya doğru kaçırılış ve gözden 
kayboluşunu anısına Europa batı-
ya doğru olan coğrafyayı ve batıyı 
ifade eden bir sözcük olarak kulla-
nılmaya başlanır. Zeus Europa’yı ka-
çırdıktan sonra Europa sözcüğü, Gi-
rit’in batısında kalan yerleri ve Ege 
denizinin batı kıyılarını tanımlamak 
için kullanılmış, tarihsel süreçte ifa-
de ettiği coğrafyalar değişmiş, daha 
sonra da bugünkü Avrupa kıtasını 
tanımlayacak şekilde kullanılmıştır. 
Avrupa algısında bu efsane, aynı 
zamanda medeniyetsel üstünlüğün 
doğudan batıya geçişini ya da akta-
rılışını da temsil etmektedir.
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Herodot, bu pek de gerçekçi olma-
yan efsanenin aslında gerçek bir 
olaya dayandığını anlatır. Zira o dö-
nemde savaşlarda bu tür kaçırma 
olayları çok yaygın olarak görülmek-
tedir. Ancak efsanenin çarpıcı öykü-
sü, onun özellikle sanat dünyasında 
ve kültürel alanda benimsenmesini 
sağlamıştır. Europa efsanesi Avrupa 
kültüründe kalıcı izler bırakmıştır. 
Ünlü ressamlardan Rembrandt’ın 
“Europa’nın Kaçırılışı” (Abduction 
of Europa) ve Titian’ın “Europa’ya 
Tecavüz” (The Rape of Europa) adlı 
eserleri bu efsaneyi resmetmekte-
dir. Yunanistan’da basılan 2 Avro’luk 
madeni paraların üzerinde de Euro-
pa’nın kaçırılışını gösteren bir imge 
yer almaktadır.

Avrupa kavramının kökenleri her ne 
kadar milattan önceki yüzyıllara ka-
dar götürülse de kavramın bugünkü 
Avrupa’yı ifade edecek şekilde kul-
lanımı, 9. Yüzyılda Şarlman’ın Papa 
tarafından Avrupa’nın kralı olarak 
ilan edilmesiyle başlar. Kavram o 
dönemden itibaren Aydınlanma ça-
ğına kadar daha çok Hristiyanlıkla 
özdeş bir şekilde kullanılmaya baş-
lanmıştır. Avrupa algısının bugünkü 
bildiğimiz şekline bürünmesi ise 
Aydınlanma döneminde olmuştur. 
Aydınlanmayla birlikte Avrupa kav-
ramı, Hristiyanlıktan ziyade kültürel 
ve medeniyetsel anlamlar yüklene-
rek ve belli bir kültürün coğrafyasını 
ifade edecek şekilde kullanılmıştır. 
Bu tarihlerden itibaren Avrupa, ras-
yonalizm ve akılcılığa dayalı mede-
niyetsel üstünlüğü ile diğer coğraf-
yalardan ayrılan bir bölge ve kültür 
olarak algılanmaya başlamıştır.
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Avrupa 2020 Stratejisi 
(Europe 2020 Strategy)

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

Avrupa Birliği (AB) 2008 yılında ya-
şanan küresel ekonomik kriz ve onu 
izleyen kamu borç krizi sonrasında 
AB ekonomisini güçlendirecek, olası 
ekonomik krizlere karşı daha daya-
nıklı hale getirecek yeni önlemlere 
ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaç doğ-
rultusunda Avrupa Komisyonu 3 
Mart 2010 tarihinde, kısaca Avrupa 
2020 Stratejisi olarak adlandırılan 
bir Tebliğ yayımlamıştır. Sözkonusu 
Tebliğ ile AB için 2020 yılına değin 
ulaşılmak üzere akıllı, sürdürülebilir 
ve kapsayıcı bir büyüme stratejisi 
önerilmiştir. Avrupa 2020 Stratejisi, 
21. yüzyılda Avrupa’nın sosyal pi-
yasa ekonomisi için yeni bir vizyon 
ortaya koymaktadır. 

Avrupa 2020 Stratejisi, sözkonu-
su vizyon doğrultusunda birbiriyle 
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bağlantılı üç öncelik belirlemiştir: 
(1) Akıllı büyüme: Bilgi ve yeniliğe 
dayalı bir ekonomi inşa etmek, (2) 
Sürdürülebilir büyüme: Kaynakları 
daha etkin kullanan, daha yeşil ve 
daha rekabetçi bir ekonomiyi teş-
vik etmek, (3) Kapsayıcı büyüme: 
Sosyal ve bölgesel uyumu gözeterek 
yüksek istihdam sağlayan bir ekono-
miye ulaşmak. 

AB, Avrupa 2020 Stratejisi ile be-
lirlediği öncelikler doğrultusunda 
2020 yılında ulaşmayı öngördüğü 
AB ekonomisini tanımlama gereği 
duymuştur. Bu doğrultuda Komis-
yon beş adet temel hedef öner-
miştir: (1) 20 ila 64 yaş arası nüfu-
sun %75’inin istihdam edilmesi, (2) 
AB GSYİH’sinin %3’ünün araştırma 
ve geliştirmeye ayrılması, (3) Sera 
gazı salınımlarının 1990 seviyesine 
oranla en az %20 oranında azaltıl-
ması, yenilenebilir enerjinin AB’nin 
toplam enerji tüketimindeki payının 
%20’ye çıkarılması ve enerji verim-
liliğinin %20 arttırılması, (4) Okulu 
erken terk etme oranının %10’un al-
tında olması ve yükseköğretime ka-
tılım oranının %40’a çıkarılması, (5) 
Yaklaşık 20 milyon insanın yoksulluk 
riskinin bertaraf edilmesi. 

Komisyonun önerdiği Avrupa 2020 
Stratejisi, AB Zirvesi tarafından 17 
Haziran 2010 tarihinde kabul edil-
miştir. Esasen Avrupa 2020 Stra-
tejisi, Lizbon Stratejisi’nin devamı 
niteliğindedir. AB, Avrupa 2020 
Stratejisi ile 2010’lu yılların gerek-
liliklerini göz önünde bulundurarak 
Lizbon Stratejisi’nin eksikliklerini 
tamamlayacak bir yeni yol haritası 

belirlemiştir. Mart 2000’de kabul 
edilen Lizbon Stratejisi, AB’yi 2010 
yılına kadar dünyanın en rekabetçi 
ve dinamik bilgi ekonomisi olması 
yönünde atılacak adımları içeren 
bir eylem planıdır. AB’nin özellikle 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
karşısında rekabet gücünün zayıfla-
maya başlaması üye ülkeleri 2000’li 
yıllara ilişkin yeni bir strateji arayışı-
na yöneltmiştir. 2000 yılında benim-
senen Lizbon Stratejisi işte bu ara-
yışın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

Ancak AB, 2000-2010 yılları arasın-
da ekonomiyi olumlu/olumsuz yön-
de etkileyen birçok önemli olayla 
karşı karşıya kalmıştır. 2002 yılında 
tek para birimi Avro tedavüle gir-
miştir. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri 
genişlemesi ilki 2004 yılında, ikin-
cisi ise 2007 yılında olmak üzere iki 
ayrı dalga halinde gerçekleşmiştir. 
AB, sözkonusu iki hayatî gelişmeye 
ilişkin yapısal dönüşümleri hayata 
geçirmeye çalışırken, 2008 yılında 
ABD’de başlayan ve küresel ekono-
mik düzen içinde çok kısa sürede 
dünya ekonomisini etkisi altına alan 
finansal krizin olumsuz etkilerine 
maruz kalmıştır. Yaşanan tüm bu 
gelişmeler, AB’nin Lizbon Stratejisi 
doğrultusunda benimsediği hedef-
lerine ulaşma olasılığını ortadan 
kaldırmıştır. 

Avrupa 2020 Stratejisi sözkonusu 
bilgiler ışığında değerlendirildiğin-
de, geçmiş deneyimlerden yararla-
nılarak adeta güncellenmiş bir yol 
haritası niteliği kazanmaktadır. 2020 
yılı itibariyle Avrupa 2020 Stratejisi 
ile belirlenen hedeflere ulaşılıp ula-
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şılmadığı ise ayrı bir değerlendirme 
ve yeni stratejiler belirleme konusu-
dur. 

Okuma Listesi

Szymańska, Agata ve Zalewska, Elż-
bieta, “Towards the Goals of the 
Europe 2020 Strategy: Convergen-
ce or Divergence of the European 
Union Countries?”, Comparative 
Economic Research, 21 (1), 2018, s. 
67-82. 

Akses, Selen, Avrupa 2020 Strateji-
si, İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı 
Yayınları, No: 269, 2014.

Dağdemir, Elif U., “Avrupa Birliği Liz-
bon Hedefleri’ne Ulaşabiliyor Mu?”, 
Toprak İşveren Dergisi, Sayı: 77, 
2008, s. 1-6. 

Avrupa Acil Müdahale 
Gücü (European Rapid 
Operational Force 
(Eurofor))

–Kadri Kaan RENDA ve Burak TAN-
GÖR– 

Avrupa Acil Müdahale Gücü (Euro-
pean Rapid Operational Force–
EUROFOR), 15 Mayıs 1995 tari-
hinde Fransa, İtalya, İspanya ve 
Portekiz’in bir araya gelerek Batı 
Avrupa Birliği’nin (BAB) kabul et-
miş olduğu Petersberg görevleri-
ni ifa edebilmek için 9 Kasım 1996 
tarihinde oluşturdukları, karargâ-
hı Floransa’da olan çokuluslu kara 

birliğidir. Kasım 1997’den itibaren 
operasyonel olan EUROFOR, BAB’a 
karşı sorumlu kuvvetlerden (For-
ces Answerable to WEU) biridir. Adı 
geçen ülkeler, Avrupa Deniz Gücü 
(EUROMARFOR) adıyla görev yapan 
kuvvetleri de 1995 yılında hayata 
geçirmişlerdir. 

EUROFOR, Avrupa Güvenlik ve Sa-
vunma Kimliği (European Security 
and Defence Identity) oluşturma 
girişimlerinin bir parçası olarak ha-
yata geçirilmiştir. Çok kısa zaman-
da bir tugay büyüklüğündeki askerî 
gücü operasyonel hale getirme he-
defiyle kurulmuştur. İlk etapta 5000 
kişilik bir askerî kuvvetten oluştu-
rulması düşünülen EUROFOR’un 
10.000 personele kadar çıkartılabi-
lecek askerî kapasiteye sahip olması 
hedeflenmiştir. Bu kuvvet, yüksek 
düzeyde hareket ve intikal yetenek-
lerine sahip olacak ve uzak mesafe-
lerde görev alabilecek piyade, hafif 
zırhlı birlikler ile hafif topçu birlik-
lerinden müteşekkil olacak şekilde 
teşkilatlandırılmıştır. Bu askerî bir-
liklerin ulusal orduların bünyesinde 
yer almaları ve herhangi bir görevi 
ifa etmek için bir araya gelmeleri ka-
rarlaştırılmıştır. EUROMARFOR’dan 
farklı olarak EUROFOR’un Floran-
sa’da yer alan daimî komuta yapısı 
ve karargâhı bulunmaktaydı.

Soğuk Savaş’ın bitişiyle birlikte 
NATO’nun Avrupa ve çevresindeki 
yeni askerî rolleri ve alan dışı ope-
rasyonları tartışılmaya başlanırken, 
BAB üyeleri de özellikle Balkan-
lar’da yaşanan gerilimlere müdaha-
le edebilmek adına Haziran 1992’de 
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Petersberg Deklarasyonunu kabul 
etmişler ve böylece insani yardım, 
arama-kurtarma, barışı koruma ve 
kriz yönetimi gibi askeri gücün sınır-
lı şekilde kullanıldığı alanlarda görev 
ifa etmeyi kabul etmişlerdir. BAB 
ülkelerinin NATO haricinde üstle-
necekleri görevler ve bunların yara-
tacağı askerî, teknik, lojistik ve stra-
tejik sorunlar üzerine tartışmalar 
sürerken AB, BAB ve NATO’ya üye 
olan dört ülkenin kurmuş olduğu 
Avrupa Acil Müdahale Gücü, BAB’a 
karşı sorumlu olmasına rağmen NA-
TO’nun 5.madde dışında sürdürece-
ği askerî operasyonlarında ve talep 
gelirse BM misyonlarında da görev 
alabilecek şekilde tasarlanmıştı. Bu 
bağlamda, EUROFOR 2012 yılına 
kadar gerek NATO gerekse AB ope-
rasyonlarına çeşitli şekillerde katkı 
sağlamıştır. Kosova Savaşı sonucun-
da yaşanan göçmen krizinde Arna-
vutluk’ta bulunan NATO birlikleriyle 
koordineli şekilde 2000–2001 yıl-
ları arasında görev almıştır. AB’nin 
K. Makedonya’da yürüttüğü Con-
cordia operasyonunda doğrudan 
AB’ye bağlı olarak 2003–2004 yılları 
arasında ve 2007’de de Bosna-Her-
sek’te görev yapmıştır. EUROFOR, 
Temmuz 2011’den Aralık 2011’e ka-
dar Avrupa Muharebe Gruplarından 
biri olarak görev almıştır. 2 Temmuz 
2012 tarihinde Floransa’daki karar-
gâhı kapatılmış ve lağvedilmiştir. 
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Avrupa Adli İş Birliğini 
Geliştirme Ajansı 
(European Union Agency 
for Criminal Justice 
Cooperation (Eurojust))

–Tolga CANDAN–

Avrupa Adli İş Birliğini Geliştirme 
Ajansı (Eurojust), Avrupa Birliği (AB) 
Üye Devletleri arasında ulusal yargı 
mercilerinin yetkinliğini arttırmak 
ve sınır-aşan organize suçların so-
ruşturmalarını yürütmek amacıyla 
yargısal iş birliğini öngören bir birim 
olarak 2002 yılında Hollanda’nın La-
hey şehrinde kurulmuştur.

1999 yılında gerçekleşen Tampere 
Zirvesinde, Amsterdam Antlaşması 
(1999) ile oluşturulması hedeflenen 
Özgürlük, Güvenlik ve Adalet ala-
nının gerçekleştirilmesi için gerekli 
olan örgütlü suçlarla mücadelede 
Üye Devletlerin savcıları, polis güç-
leri ya da eşit statüdeki güçlerinden 
oluşacak bir adli işbirliği biriminin 
kurulması öngörülmüştür. Daha 
sonra Eurojust’ın öncüsü olarak 
nitelendirilen Pro-Eurojust adında 
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geçici bir adli işbirliği birimi 2000 yı-
lının Aralık ayında Portekiz, Fransa, 
İsveç ve Belçika inisiyatifiyle oluştu-
rulmuştur. Özellikle 11 Eylül saldırısı 
sonrası terörizme karşı mücadelede 
daha geniş çaplı bir işbirliği meka-
nizmasının kurulması zorunluluğu, 
Eurojust’ın kuruluşunu hızlandır-
mıştır. Bu doğrultuda 28 Şubat 2002 
tarihli Konsey kararıyla ciddi örgütlü 
suçlar ile mücadeleyi güçlendirmek 
için her Üye Devlet tarafından ken-
di hukuk sistemlerine uygun olarak 
seçilen ulusal savcılardan, sulh ceza 
hâkimlerinden, polis ya da aynı gö-
revi yapan diğer yetkililerden olu-
şan Eurojust kurulmuştur.

Eurojust’ın amaçları; iki veya daha 
fazla Üye Devleti ilgilendiren ör-
gütlü veya ciddi suçların soruştu-
rulmasında Üye Devletlerin ilgili 
otoriteleri arasında işbirliğini sağ-
lamak, uluslararası hukuk desteği-
nin iki taraflı uygulanması amacıyla 
yetkili otoriteler arasında gerekli 
koordinasyonu gerçekleştirmektir. 
Eurojust’ın faaliyet alanları arasında 
başta terörizm olmak üzere, uyuştu-
rucu ve insan ticareti gibi diğer alan-
lar da bulunmaktadır. Faaliyetleriyle 
ilgili olarak Konsey’e karşı sorumlu 
olan Eurojust, Avrupa Birliği Adalet 
Divanı’nın (ABAD) yargısal deneti-
mine tabidir. Eurojust görevlerini 
sürdürmek amacıyla Avrupa Yargı 
Ağı (EJN), Avrupa Polis Ofisi (Euro-
pol) ve Avrupa Yolsuzlukla Mücade-
le Ofisi (OLAF) ile de özel bir işbirliği 
yürütmektedir. Yıllık bütçesi AB ta-
rafından karşılanan birimin 2020 yılı 
bütçesi yaklaşık 42 milyon Avro’dur.

Her Üye Devletten gelen bir temsil-
ciden oluşan Eurojust Kurulu, üç yıl 
süreyle seçilen Başkan ve iki başkan 
yardımcısı tarafından yönetilir. Yine 
Kurul ve Başkanın yetkisi altında ça-
lışan bir İdari Müdür bulunmaktadır. 
Eurojust’ın günlük işlerinin yöne-
timi ve personelden sorumlu olan 
İdari Müdür, ayrıca bütçenin uygu-
lanması, yıllık çalışma programının 
uygulanması ve Kurul’un eylemle-
rinin gerçekleştirilmesi için gerekli 
altyapı ve hizmetlerin sağlanması 
görevlerini de yürütmektedir.
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Avrupa Akdeniz Ortaklığı 
(Euro Mediterranean 
Partnership (EUROMED))

–Sedef EYLEMER– 

27–28 Kasım 1995 tarihlerinde ger-
çekleşen Barselona Konferansı’nda 
yayınlanan Barselona Bildirgesi ile 
Avrupa Birliği (AB) ile on iki Akdeniz 
ülkesi (Fas, Cezayir, Tunus, Suriye, 
Mısır, Ürdün, Lübnan, İsrail, Filistin 
Yönetimi, Türkiye, Malta, Kıbrıs) 
arasında Avrupa–Akdeniz Ortaklığı 
veya diğer adıyla Barselona Süreci 
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başlatılmıştır. AB Barselona Süreci 
ile Akdeniz’e yönelik politikalarında 
kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım 
benimsemiştir. Ortaklık “siyasi diya-
log ve güvenlik alanlarında ortaklık”, 
ekonomik ve mali ortaklık”, “sosyal, 
kültürel ve insani boyutlarda ortak-
lık” olmak üzere üç boyut üzerine 
inşa edilmiştir. Bu bakımdan Ortak-
lık, Birliğin önceki politikalarından 
farklı olarak çok yönlü bir yaklaşımı 
benimsemiştir. 

Barselona Süreci’nin temel amacı 
“Akdeniz’i barış, istikrar ve refahı 
güvence altına alacak bir diyalog, 
etkileşim ve işbirliği alanına dönüş-
türmek” olarak ortaya konulmuştur. 
Bu kapsamda AB ile Akdeniz ülkeleri 
arasında ekonomik işbirliği ve Akde-
niz ülkelerine yönelik mali yardım-
larla desteklenecek bir Avrupa–Ak-
deniz Serbest Ticaret Bölgesinin ku-
rulması hedefi Ortaklığın ekonomik 
boyutunun temelini oluşturmuştur. 
Bu yönde AB, Akdeniz ülkeleri ile 
Avrupa–Akdeniz Serbest Ticaret An-
laşmaları yapmıştır. Birlik, Akdeniz 
ülkelerine 1995–2006 yılları ara-
sında MEDA (Mediterranean Eco-
nomic Development Area–Akdeniz 
Ekonomik Kalkınma Alanı) programı 
altında mali ve teknik yardımda bu-
lunmuştur. 1995–1999 döneminde 
MEDA I programı, 2000–2006 dö-
neminde ise MEDA II programı uy-
gulanmıştır. MEDA I programı altın-
da Akdeniz ülkelerine 3 milyar 435 
milyon Avro tutarında bir yardım 
taahhüt edilirken, MEDA II programı 
altında, Akdeniz ülkelerine taahhüt 
edilen yardım miktarı 5 milyar 350 
milyon Avro’ya yükseltilmiştir. Uzun 

vadede Akdeniz’de sürdürülebilir 
bir sosyo-ekonomik kalkınma sağ-
lanması, yaşam koşullarının iyileşti-
rilmesi, istihdam oranının yükseltil-
mesi, bölgesel işbirliği ve bütünleş-
menin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
Diğer yandan, Barselona Süreci’nde 
ekonomik hedefler kadar, Akdeniz 
ülkelerinde demokrasi anlayışının 
ve insan haklarına saygının gelişti-
rilmesi, hukukun üstünlüğü pren-
sibinin benimsenmesi, silah dene-
timine ilişkin süreçlere uyum sağ-
lanması ve anlaşmazlıkların barışçıl 
yollarla çözümlenmesi gibi siyasi ve 
güvenlik konularına ve ayrıca sosyal, 
kültürel ve insani konulara da vurgu 
yapılması AB’nin yeni yaklaşımının, 
önceki politikalarından farkını orta-
ya koymuştur. Ancak AB’nin kendi iç 
dinamiklerinden kaynaklanan bir-
takım kısıtların yanısıra Orta Doğu 
sorunu, Akdeniz ülkelerinin siyasi, 
ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan 
son derece heterojen yapıları, ken-
di içlerinde ekonomik bütünleş-
menin zayıf olması, Ortaklığa tam 
bir sahiplenme duygusu ile yaklaş-
mamaları gibi etkenler Barselona 
Sürecinin işleyişini olumsuz yönde 
etkilemiştir. Bu açıdan kendisinden 
beklenilen ölçüde etkin olamayan 
ve hedeflerini tam olarak gerçek-
leştiremeyen Barselona Süreci 2008 
yılında Akdeniz İçin Birlik ismiyle 
yeniden canlandırılmıştır. 
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Avrupa Anayasal 
Antlaşması (European 
Constitutional Treaty) 

–Sanem BAYKAL–

Avrupa (Birliği) Anayasal Antlaşması, 
Nice Antlaşması’na (2003) ekli 23 
No’lu Bildiri ile öngörülen bir süre-
cin sonunda ortaya çıktı. Aralık 2000 
tarihli Nice Zirvesi Sonuç Bildirisi 
Avrupa Birliği’nin (AB) yapısının ve 
geleceğinin tüm boyutları ile tartı-
şılmasını ve Birliğe yeni bir yön be-
lirlenmesi için bir süreç ve prosedür 
öngörmekteydi. Bu süreçte, özellikle 
genişleme sonrası Üye Devlet sayı-
sı neredeyse ikiye katlanacak olan 
Birliğin etkili biçimde işlemesi ba-
kımından kurumsal yapı ve politika 

reformlarının neler olabileceğinin 
tartışılması amaçlanmıştı. Üstelik 
Birliğin vatandaşları ile arasındaki 
uzaklığın kapatılması ve demokratik 
meşruiyetinin arttırılmasının da sağ-
lanmasının gerekli olduğu düşünülü-
yordu. Böylece Birliğin siyasi bütün-
leşme olarak daha da ileri bir nokta-
ya ulaşması, adeta bir federasyona 
dönüşümü mümkün olabilecekti. 
Birliğin, 21. yüzyılın fırsat ve tehdit-
lerini yönetebilecek kurumlara, po-
litikalara ve mali araçlara, bir başka 
deyişle etkili işleyip sonuç üreten bir 
yapıya kavuşturulması amaçlanmak-
taydı.

Bu süreçte kendine özgü, saydam ve 
katılımcı bir Konvansiyon yöntemiy-
le hazırlanıp Hükümetlerarası Kon-
feransta üye devletler tarafından son 
şekli verilen “Avrupa için bir Anayasa 
Öngören Antlaşma” (Anayasal Ant-
laşma) 29 Ekim 2004 günü Roma’da 
düzenlenen törenle imzalandı. Şekil 
ve hukuki etki bakımından üye dev-
letler arası bir uluslararası antlaşma, 
ancak içerik bakımından anayasal 
nitelikte olduğu belirtilebilecek bir 
metin olan Anayasal Antlaşma’nın 
pek çok unsuru sonuçta Lizbon Ant-
laşması’na (2009) dönüştü. 

İmzalanmasının ardından üye dev-
letler tarafından kendi anayasal usul-
lerine göre onaylanma aşamasına 
geçilen Anayasal Antlaşma’nın 2006 
Kasım’ında bu sürecin tamamlan-
ması sonucu yürürlüğe girmesi ön-
görülüyordu. Ancak, Fransa ve Hol-
landa’da 2005 Mayıs ve Haziran’ında 
gerçekleştirilen referandumların 
olumsuz sonuçları, Anayasal Antlaş-
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ma’nın geleceğini hem hukuki hem 
de siyasi olarak belirsiz hale getirdi.

Anayasal Antlaşma’nın onayı sü-
recinde yaşanan bu başarısızlığın 
aşılması için bu dönemde çeşitli 
yöntemler tartışıldı. Haziran 2005 
ile Haziran 2007 arasında geçen iki 
yıllık dönem çeşitli çözüm öneri-
lerinin tartışılması ile geçti. Bunlar 
arasında Anayasal Antlaşma’nın ta-
mamen terk edilerek yeni bir met-
nin hazırlanması, mevcut metnin 
onayında ısrar edilmesi, Anayasal 
Antlaşma içinde yer alan ve Birliğin 
etkili ve demokratik işleyişi için ol-
mazsa olmaz nitelikte kabul edilen 
reformların seçilerek bunların ona-
yına yoğunlaşılması, mevcut kurucu 
antlaşma metinleri ile yola devam 
edilmesi gibi öneriler vardı.

25 Mart 2007 tarihinde Berlin’de 
gerçekleşen Roma Antlaşması’nın 
50. yılı kutlamalarında yayınlanan 
50. Yıl Bildirisi ile üye devletler 2009 
yılındaki Avrupa Parlamentosu se-
çimlerine kadar Birliği yenilenmiş 
bir ortak temel üzerine oturtmak 
hususunda bir irade beyanında bu-
lundular. Burada dikkat çeken hu-
sus, söz konusu kararlılık cümlesinin 
içinde “Anayasal Antlaşma” ifadesi-
nin geçmemesiydi. Bildiride, ayrıca, 
Haziran 2007 Zirvesinde Almanya 
Dönem Başkanlığının kurumsal re-
form ile ilgili ne gibi adımlar atıla-
bileceğine dair önerilerini somut-
laştırarak üye devletlere sunması, 
Portekiz Dönem Başkanlığında ger-
çekleşecek Aralık 2007 Zirvesinin 
ise yeni bir kurucu antlaşma metni 
üzerinde uzlaşması öngörülmektey-

di. Böylece, 2007 yılının sonunda 
bir Hükümetlerarası Konferans top-
lanarak, 2008 yılı itibariyle anaya-
sal tıkanıklığa bir çözüm bulunması 
tasarlanmakta, Haziran 2009’daki 
Avrupa Parlamentosu seçimlerine 
kadar da kurucu antlaşma reformu-
nun gerçekleştirilmesi istenmektey-
di. 

Üye Devletlerin 21–22 Haziran 2007 
Zirvesinde üzerinde uzlaşıya vardık-
ları ve Zirve Sonuç Bildirisinin I No’lu 
Ekinde yer alan müzakere mandası 
çerçevesinde meydana getirdikleri 
bir “Reform Antlaşması” ile Anaya-
sal Antlaşma’nın yerinde ve zorunlu 
addedilen hükümlerini yürürlüğe 
sokma niyetinde oldukları görüldü. 

Böylece, Anayasal Antlaşma metni-
nin üye devletlerin üzerinde anlaştı-
ğı birbiri ile ilişkili uzlaşmaların eseri 
olması nedeniyle, bütünlüğünün 
temelli değişikliklerle bozulmasına 
imkan bulunmadığı görüşü ağırlık 
kazandı. Nitekim sonuçta Anayasal 
Antlaşma’nın yerini alması öngörü-
len Lizbon Antlaşması da özellikle 
kurumsal yapının ve genel olarak 
Avrupa bütünleşmesinin daha etki-
li ve demokratik işleyişi için zorunlu 
görülen hükümleri içermekteydi. 
Burada Anayasal Antlaşma’dan Liz-
bon Antlaşması’na aktarılmayan 
hususlar, Birliğin “marşı”, “bayra-
ğı”, “yasaları”, “Dışişleri Bakanı” ve 
“Anayasası” gibi devleti çağrıştıran 
simgesel unsurlarının dışta bırakıl-
masıydı. Bunun yanında ulus devlet 
anayasalarını çağrıştıracak şekilde 
AB Temel Haklar Şartı’nın Antlaşma 
metnine derç edilmesi ve öncelik 
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ilkesinin Antlaşma hükmü haline 
getirilmesinden de vazgeçildi. Bu-
nun yerine Şart’a Antlaşmalarda 
atıf verilmesi ve öncelik ilkesinin de 
bir bildiri ile eklenmesi yöntemleri 
benimsendi.

Temmuz 2007’nin sonlarında Porte-
kiz’in dönem başkanlığında AB Ant-
laşması’nın 48. maddesi uyarınca 
toplanacak yeni bir Hükümetlerara-
sı Konferansta söz konusu hükümle-
rin bir uluslararası antlaşma metni 
haline getirilmesi ve imzalanması, 
ardından da 2009 yılında gerçekle-
şecek Avrupa Parlamentosu seçim-
leri öncesinde ulusal onay sürecinin 
tamamlanması kararlaştırılmıştı. 
Bu süreç İrlanda’da ilk referandum 
sonrası Lizbon Antlaşması’nın red-
di dolayısıyla Avrupa Parlamento-
su seçimlerinin sonrasına, 1 Aralık 
2009’a sarktı.
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Avrupa Anlaşmaları 
(Europe Agreements) 

–İlke GÖÇMEN–

Avrupa Anlaşmaları, Avrupa Birliği 
(AB) ile Orta ve Doğu Avrupa dev-
letleri arasında imzalanan ve bu 
devletleri AB’ye katılmaya hazırla-
maktaki hukuki çerçeveyi oluşturan 
ortaklık anlaşmaları arasında yer 
almaktadır. 

Orta ve Doğu Avrupa devletleri, 
1989 devrimleri ile birlikte komü-
nizmi terk ederek liberal siyasi ve 
ekonomik sisteme yönelince gerek 
demokrasiyi gerek pazar ekonomi-
sini güçlendirmek adına yüzlerini 
AB’ye dönmüştür. AB, ilk aşamada 
Macaristan, Polonya, Çekoslovak-
ya, Bulgaristan ve Romanya ile 
1989 ile 1991 arasında Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları ba-
ğıtlamış olup bu anlaşma daha çok 
tercihli ticaret anlaşmaları ile ben-
zerdir. AB, ikinci aşamada Macaris-
tan, Polonya, Çekya, Slovakya, Bul-
garistan, Romanya, Estonya, Leton-
ya, Litvanya ve Slovenya ile 1990’lı 
yıllarda imzalanan ve yürürlüğe 
giren Avrupa Anlaşmaları bağıtla-
mıştır. Bu anlaşmalar, bir öncekine 
nazaran daha ileri bir bütünleşme 
aşaması olan ve malların serbest 
dolaşımına odaklanan bir serbest 
ticaret alanı amacını taşımaktadır.

Macaristan ile olan Avrupa Anlaş-
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ması örnek olarak alınırsa bu ortak-
lık anlaşmaları ile ilgili şu tespitler 
yapılabilir. Birincisi, bu anlaşmalar 
bir tarafta Avrupa Ekonomik Toplu-
luğu, Avrupa Kömür ve Çelik Toplu-
luğu, Avrupa Atom Enerjisi Toplu-
luğu ve Üye Devletler, diğer tarafta 
ilgili devlet (Macaristan) arasında 
akdedilmiştir. İkincisi, Avrupa An-
laşması, genel olarak, ilgili devletin 
(Macaristan’ın) Avrupa bütünleş-
mesi sürecine katılımını kolaylaştır-
mak amacını gütmektedir. Başka bir 
ifadeyle, ilgili devlet (Macaristan) 
nihai hedef olarak Topluluk üyesi 
olmak istemektedir ve ortaklık bu 
hedefe erişmeye yardımcı olacaktır. 
Üçüncüsü, taraflar, ortaklığın te-
melini oluşturmakta olan hukukun 
üstünlüğüne dayalı çoğulcu demok-
rasiye, insan haklarına ve temel öz-
gürlüklere, serbest ve demokratik 
seçimleri içeren çok partili sisteme, 
pazar ekonomisi ilkelerine ve sosyal 
adalete bağlılıklarını teyit etmekte-
dir. 

Bu arka planda, örneğin Macaristan 
ile olan Avrupa Anlaşması 1. mad-
desi aracılığıyla ortaklığın hedefle-
rini şöyle dile getirmektedir. Birin-
cisi, ortaklık, yakın siyasi ilişkileri 
geliştirmeye imkan vermek üzere, 
taraflar arasında siyasi diyalog için 
uygun çerçeveyi sunacaktır. İkinci-
si, taraflar, aralarındaki tüm ticareti 
kapsayacak olan bir serbest ticaret 
alanını git gide kuracaktır. Üçün-
cüsü, taraflar, Topluluk’un temel 
aldığı diğer ekonomik serbestîleri 
aralarında gerçekleştirmek üzere 
çaba harcayacaktır. Dördüncüsü, 
taraflar, Macaristan’ın Topluluk’a 

entegrasyonuna temel oluşturmak 
üzere yeni kurallar, politikalar ve 
uygulamalar getirecektir. Beşincisi, 
taraflar, mümkün olan en geniş şe-
kilde ekonomik, finansal ve kültü-
rel işbirliğini ilerletecektir. Altıncısı, 
taraflar, Macaristan’ın ekonomisini 
geliştirme ve pazar ekonomisine 
dönüşümü tamamlama çabalarını 
destekleyecektir. Son olarak, taraf-
lar, ortaklığı etkili kılmak için uygun 
olan kurumları kuracaktır. 

Avrupa Anlaşmaları, taraf devletle-
rin AB üyesi olması (Doğu genişle-
mesi) sonucunda, bu yönden katı-
lım antlaşmaları ile birlikte, kaldı-
rılmıştır. 
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Avrupa Atom Enerjisi 
Topluluğu (European 
Atomic Energy 
Community)

–Sanem BAYKAL–

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu 
(AAET), 1957 tarihli Avrupa Atom 
Enerjisi Topluluğu’nu kuran Antlaş-
ma’nın 1 Ocak 1958’de yürürlüğe 
girmesi ile ayrı bir tüzel kişilik olarak 
kurulmuştur. Avrupa bütünleşmesi-
nin altı kurucu üye devletinin kurdu-
ğu Avrupa Toplulukları’ndan biridir. 
Somut amacı nükleer enerji alanın-
da sektörel bir ortak pazar meyda-
na getirmektir. Avrupa Ekonomik 
Topluluğu (AET) ile aynı zamanda ve 
farklı bir Roma Antlaşması ile kurul-
muştur.

Sektörel bir anlaşma ile ve ayrı bir 
Topluluk olarak öngörülmesinin te-
mel nedeni, nükleer enerji alanının 
kendine özgülüğü ve özellikle de kul-
lanımı ve pazarlanmasında güvenlik 
bakımından özel nitelikli hükümler 
gerektirmesidir. Füzyon olayı çerçe-
vesinde Avrupa Toplulukları’nın tek 
ve ortak kurumsal yapısının AAET’yi 
kuran Antlaşma’da öngörülen yetki, 
görev ve işleyiş prosedürleri çerçe-
vesinde faaliyet göstermiştir. Yine, 
Avrupa Toplulukları’ndan birisi ola-
rak, Maastricht Antlaşması (1993) 
sonrası Avrupa bütünleşmesinin bi-
rinci sütunu, yani ekonomik bütün-
leşme sütunu kapsamında işlemiştir. 
Lizbon Antlaşması (2009) sonrası 
varlığını sürdüren tek Topluluk’tur. 

Okuma Listesi

Anlaşma metni için bkz. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A11957A%2FTXT 

Avrupa Bankacılık 
Denetleme Komitesi 
(Committe of European 
Banking Supervisors) 

–Gülçin GÜREŞÇİ–

Avrupa Bankacılık Denetleme Komi-
tesi, Avrupa Komisyonu tarafından 
2004 yılında Londra’da bankacılık 
denetimi için oluşturulmuş, ba-
ğımsız danışma grubudur. Kurulma 
amacı Avrupa Birliği’ndeki (AB) 
bankacılık düzenleme ve denetimi 
ile ilgili danışmanlık ve koordinas-
yonu sağlamaktır. Avrupa Bankacılık 
Denetleme Komitesi, Komisyon’un 
talebi üzerine veya Komitenin kendi 
inisiyatifiyle Komisyon’a tavsiyede 
bulunur. Avrupa Bankacılık Denet-
leme Komitesi bağımsız bir organdır 
ve banka denetleme makamları-
nın kıdemli temsilcilerinden ve AB 
Merkez Bankaları başkanlarından 
oluşmuştur. Avrupa Bankacılık De-
netleme Komitesi bağlayıcı olmayan 
kılavuzlar, tavsiyeler ve standartlar 
yayınlayarak AB direktiflerinin tu-
tarlı bir şekilde uygulanmasına ve fi-
nansal denetim uygulamalarının ya-
kınsamasına katkıda bulunmak, bilgi 
alışverişi ve eğitim programları dâhil 
olmak üzere denetleyici işbirliğini 
geliştirmek, yüksek kaliteli ve ortak 
denetim raporlama standartları ge-
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liştirmeye katkıda bulunmak gibi 
rolleri üstlenmiştir. Avrupa Bankacı-
lık Denetleme Komitesi Teftiş Heyeti 
oluşturarak denetleyici hüküm veya 
uygulamaların yerine getirimesinde 
Avrupa Bankacılık Denetleme Ko-
mitesi üyelerinin ulaştığı yakınsama 
derecesini değerlendirmek üzere 
görevlendirmiştir. 1 Ocak 2011 ta-
rihinde, Avrupa Bankacılık Denet-
leme Komitesinin devam eden gö-
rev ve sorumluluklarını devralarak 
Avrupa Bankacılık Otoritesi (ABO) 
kurulmuştur.
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Avrupa Bankacılık 
Otoritesi (European 
Banking Authority)

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Avrupa Bankacılık Otoritesi (ABO), 
2008 küresel krizinden sonra Avru-
pa Birliği’nde (AB) makro ve mikro 
ihtiyati denetimin artırılması ve AB 

düzeyinde yeni bir yapılanmaya gi-
dilmesinin gereği görülerek, üye ül-
kelerin denetim ve gözetim otorite-
leri arasındaki eşgüdüm eksikliğinin 
giderilmesine yönelik oluşturulan 
üç kurumdan biridir. 1 Ocak 2011 ta-
rihinde faaliyete geçen Avrupa Ban-
kacılık Kurumu, Avrupa Finansal De-
netim Sistemi kapsamında Avrupa 
Bankacılık Denetleme Komitesi’nin 
görevlerini devralmıştır. Avrupa’da 
bankacılık sektörünün etkili ve tu-
tarlı bir şekilde denetimi ve düzen-
lenmesini sağlamak amacıyla kurul-
muş bağımsız bir kurumdur. Temel 
hedefi AB’de finansal istikrarın ko-
runması ve AB bankacılık sektörü-
nün bütünlüğünün, etkinliğinin ve 
düzgün çalışmasının gözetilmesidir. 
ABO’nun temel görevi AB genelinde 
bankacılık sektörünün düzenlenme-
si ve denetimi için ortak ve standart 
kurallar seti (Tek Kurallar Kitabı–
Single Rulebook) oluşturmaktır. Bu 
kapsamda ABO, AB bankalarının de-
netimine ilişkin verilerin merkezi bir 
şekilde açıklanması ve denetlemesi; 
ulusal denetim uygulamalarının bir-
biriyle uyumlaştırılması ve yakınsa-
masının geliştirilmesinde ve banka-
cılık sektöründe risk ve kırılganlıkla-
rın değerlendirilmesinde önemli rol 
oynamaktadır. 

ABO’nun, birden fazla üye ülkede 
faaliyet gösteren bankaların grup 
şirketlerinin denetlenmesi ve üye 
ülke bankaları arasındaki anlaşmaz-
lıklarda ulusal bankacılık denetleme 
kurumları arasında koordinasyonu 
geliştirme, üye ülke kurumları ve 
bankaları arasındaki anlaşmazlıklar-
da arabulucu rolü oynama, piyasala-
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rın ve finansal ürünlerin şeffaflığının 
artırılması, yatırımcılar ile mudilerin 
korunması gibi kamu değerlerini gö-
zeten görevleri de bulunmaktadır.
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Avrupa Bayrağı 
(European Flag) 

–Haluk ÖZDEMİR–

Siyasi birliği çağrıştıran semboller-
den biri de Avrupa Birliği (AB) üye-
leri tarafından benimsenen ortak 
bir bayraktır. Mavi zemin üzerinde 
daire şeklinde dizilmiş 12 sarı yıldız, 
1985 yılında AB bayrağı olarak kabul 
edilmiştir. Bugün AB bayrağı olarak 
bilinen bayrak, aslında 1955 yılın-
da Fransız Arsène Heitz tarafından 
Avrupa Konseyi için tasarlanmıştır. 
1955’teki tasarım yarışması sırasın-

da haç işareti içeren tüm tasarımlar, 
özellikle sosyalistler tarafından din-
sel ve ideolojik vurgu taşıması nede-
niyle reddedilmiştir. Nihai tasarım, 
Belçikalı bir profesör olan ve Avrupa 
Konseyi’nde görev yapan Paul M. 
G. Lévy tarafından şekillendirilerek 
kabul edilmiştir. Mavi zemin üzerine 
sarı 12 yıldız ve daire şekli Avrupa 
halkları arasında birlik, dayanışma 
ve uyumu temsil etmektedir. 1983 
yılındaki bir Avrupa Parlamentosu 
kararıyla bu bayrağın ortak Avrupa 
bayrağı olarak AB tarafından kulla-
nılması kararı alınmış ve 1985’ten 
itibaren AB’nin resmi amblemi ola-
rak kabul edilmiştir. (Bkz. Avrupa 
Birliği’nin Sembolleri) 
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Avrupa Birleşik Devletleri 
(United States of Europe) 

–Haluk ÖZDEMİR–

Avrupa’da birlik ideali ve buna dair 
öneriler 14. yüzyıla kadar geri götü-
rülebilir. Avrupa’nın birlik ve barış 
içerisinde yaşamasına dair yüzyıllar 
boyunca ortak bir parlamento, or-
tak bir ordu ve ortak bir yönetime 
dair çeşitli öneriler getirilmiştir. An-
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cak bu önerilerin hayata geçirilme-
si ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra mümkün olabilmiştir. Victor 
Hugo, daha 1851 gibi çok erken bir 
tarihte Amerika Birleşik Devletleri 
ile Avrupa Birleşik Devletleri’nin bir-
likte insanlığa öncülük edebileceğin-
den söz etmişti. Hugo, 1869’da yine 
Avrupa Federal Cumhuriyeti’nden 
ve Avrupa Birleşik Devletleri’nin va-
tandaşlarından söz etmiştir. 20. Yüz-
yıla gelindiğinde, Winston Churchill, 
Zürih Üniversitesinde yaptığı bir ko-
nuşmada (Bkz. Zürih Konuşması) 
1946 yılında yine Avrupa Birleşik 
Devletleri idealinden bahsetmiş-
tir. Buna göre; Avrupa barış, refah 
ve güvenlik içerisinde yaşamak için 
Avrupa Birleşik Devletleri ya da baş-
ka bir şekilde adlandırılabilecek bir 
devletler ailesi yaratmak zorundadır.

Avrupa Birleşik Devletleri ideali 
federalistler arasında popüler ol-
masına rağmen anti-federalistlerin 
şiddetle karşı çıktığı bir fikirdir. An-
ti-federalistler, işbirliğini savunmak-
la ve entegrasyona tamamen karşı 
çıkmamakla birlikte Avrupa Birli-
ği’nin (AB) devlete benzer bir yapı-
ya dönüşmesini istememektedir. Bu 
nedenle ve anti-federalistlerin tep-
kisini çekmemek için AB’nin devlet-
lerinkine benzeyen bazı kurumları, 
devletlerdeki gibi adlandırılmamak-
tadır. Örneğin AB, yabancı ülkelerde 
büyükelçilikler açabilir ama bunlar 
devleti çağrıştırmaması için büyükel-
çilik olarak değil delegasyon olarak 
adlandırılır; AB’nin bir dışişleri ba-
kanlığı vardır ama bu kurum Avrupa 
Dış Eylem Servisi olarak adlandırı-
lır; AB’nin bir dışişleri bakanı vardır 

ama sıfatı Birlik Dışişleri ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Temsilcisi’dir. Avru-
pa içerisinde siyaset, federalistlerle 
anti-federalistler arasındaki denge-
ler çerçevesinde yürütülmektedir. 
Federalistler, bir yandan görünüşte 
ve adlandırma açısından bazı ödün-
ler vererek tepkilerden kaçınırken, 
diğer taraftan Avrupa Birleşik Dev-
letleri idealine adım adım ve fiilen 
yaklaşmaya çalışmaktadır.

Federalistler açısından bakıldığında 
AB projesinin Amerika Birleşik Dev-
letleri’ni model olarak aldığını söyle-
mek çok yanlış olmaz. ABD’de farklı 
siyasi yapıların bir araya gelerek 
eyaletleri oluşturması örneği Avru-
palıları da etkilemiştir. ABD’nin ku-
ruluşunda ve Amerikan sisteminin 
doğuşunda önemli bir yer tutan The 
Federalist Papers adlı eserde, eya-
letlerin birbirleriyle mücadele ede-
rek ve savaşarak aslında kendilerini 
zayıflattığını ve ülkeyi dış müdahale-
lere açtığı ileri sürülerek federal bir 
birlik savunulmaktadır. Avrupa’daki 
federalist bütünleşme çabaları da 
aynı mantık çerçevesinde başlamış-
tır. 

AB’nin kurumsal yapılarına bakıl-
dığında da Amerikan sistemine 
benzerlikler dikkat çeker. Örneğin 
ABD’deki Temsilciler Meclisi ve Se-
nato’dan oluşan iki meclisli yapı 
AB’de de mevcuttur. Halkın, eya-
letlere göre nüfus temelinde tem-
sil edildiği Temsilciler Meclisi’nin 
AB’deki karşılığı Avrupa Parlamen-
tosu’dur. Eyaletlerin eşit olarak tem-
sil edildiği Senato’nun karşılığı ise 
Bakanlar Konseyi’dir. Yine AB Ana-
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yasası hazırlama çalışmaları sırasın-
da oluşturulan yapıya Konvansiyon 
adının verilmesi de tesadüf değildir. 
Zira Amerikan Anayasası da 1787’de 
toplanan Anayasal Konvansiyon ta-
rafından hazırlanmıştı.

Avrupa Birleşik Devletleri kavramı 
bir ideal olarak geçmişte çeşitli de-
falar dile getirilmiş olsa da gerçeklik 
ekonomik alanda buna yaklaşmakla 
birlikte siyasi birlik anlamında bu-
nun henüz uzağındadır. ABD’deki 
bütünleşme, tarihsel geçmişi yü-
zeysel olan devletleri eyaletlere dö-
nüştürmekte çok zorlanmamıştı. Av-
rupa’da ise tarihi çok daha eskilere 
giden ve imparatorluk geçmişi olan 
köklü devletleri birer eyalet statüsü-
ne ikna etmek pek mümkün görün-
memektedir. Bu nedenle Avrupa’da-
ki bütünleşme her ne kadar ABD’yi 
model alsa da ortaya çıkacak sonuç 
muhtemelen daha farklı olacaktır.
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Avrupa Birliği  
(European Union)

–İlke GÖÇMEN–

Avrupa Birliği (AB), Maastricht Ant-
laşması (1993) ile birlikte kurulmuş-
tur. AB; Avrupa Kömür ve Çelik Top-
luluğu (AKÇT), Avrupa Atom Enerjisi 
Topluluğu (AAET) ve Avrupa Ekono-
mik Topluluğu (AET) –ki bu üçü Av-
rupa Toplulukları olarak anılır– ile 
birlikte Avrupa bütünleşmesi çerçe-
vesinde kurulan yapılardan birisidir. 

AB, Maastricht Antlaşması tarafın-
dan “Avrupa halkları arasında daha 
yakın bir birlik kurma sürecindeki 
yeni aşama” olarak tanımlanarak 
kurulmuştur (madde A). AB, klasik 
olarak üç sütunlu yapının çatısı şek-
linde tarif edilmektedir; zira: “Birlik, 
Avrupa Topluluklarını temel alır” 
ve ortak dış ve güvenlik politikası 
(ODGP) ile adalet ve içişlerinde iş-
birliği (Aİİ) ile “bütünlenir” (madde 
A). Bu arka planda, birinci sütun 
Avrupa Toplulukları, ikinci sütun 
ODGP ve üçüncü sütun Aİİ olarak ta-
nımlanmakta, AB de bu üç sütunlu 
yapının çatısı olarak kurgulanmak-
tadır. Diğer taraftan, “Avrupa Birliği” 
kavramı, teknik olarak zaman zaman 
(yalnızca) Maastricht Antlaşması 
ile getirilen ve o antlaşma içinde 
düzenlenen siyasi bütünleşmenin 
alanları olan ODGP ile Aİİ alanlarını 
ifade etmek üzere de kullanılabil-
mektedir. Kurumsal açıdan AB, tek 
kurumsal çerçeve ile, yani Avrupa 
Toplulukları ile aynı kurumlar vasıta-
sıyla işleyecektir (madde C ve E). 
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AB, tarihsel süreç içerisinde özellik-
le Amsterdam Antlaşması (1999), 
Nice Antlaşması (2003) ve Lizbon 
Antlaşması (2009) ile kimi değişik-
likler geçirmiştir. Bunlar arasından 
sonuncusu, Lizbon Antlaşması, AB 
üstünde önemli değişiklikler getir-
miştir. Buna göre AKÇT, AAET ve AET 
ayrı tüzel kişilikler, AB ayrı tüzel kişi-
lik idi. Bunlar arasından AKÇT 2002 
yılında sona ermişti. AET ise 1993 
yılında Avrupa Topluluğu (AT) adını 
almıştı. İşte Lizbon Antlaşması ile 
birlikte AB, AT’nin yerine geçmiştir 
ve Lizbon Antlaşması ile değişik AB 
Antlaşması uyarınca tek tüzel kişi-
lik olarak kabul edilmiştir (md. 47). 
Bununla birlikte AAET varlığını ve 
tüzel kişiliğini sürdürmüştür. Ayrı-
ca Lizbon Antlaşması, AB açısından 
Maastricht Antlaşması ile başlatılan 
sütunlu yapıyı da sona erdirmiştir. 
Bu yönden eski üçüncü sütun (Aİİ) 
konuları ulusüstü yapıya büyük öl-
çüde aktarılmış, ancak eski ikinci 
sütun (ODGP) hükümetlerarası ya-
pıya özgü kendine has özelliklerini 
muhafaza etmeyi sürdürmüştür.
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Avrupa Birliği – ABD 
İlişkileri (European Union 
– USA Relations)

–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri 
ile ABD arasındaki ilişkiler, olduk-
ça köklü bir geçmişi olan, iki Dün-
ya Savaşı’nın birlikte kazanılması 
ve Avrupa kıtasının yeniden inşa 
edilmesi gibi ortak işbirliği temeli 
üzerinde şekillenen ilişkilerdir. AB – 
ABD ilişkileri ise Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’nun (AET) kuruluşundan 
günümüze kadar geçen sürede ele 
alındığında, İkinci Dünya Savaşı’nın 
bitiminden sonra Avrupa kıtasının 
yeniden inşa edilmesini sağlayacak 
siyasi ve ekonomik mekanizmaların 
birlikte oluşturulmasını içermekte-
dir. Bu çerçevede ABD ve AB arasın-
daki ilişkiler; askeri, siyasi ve eko-
nomik ayaklar üzerine kurulmuştur. 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Av-
rupa ülkeleri Marshall Planı çerçe-
vesinde ABD tarafından sağlanan 
ekonomik yardım ile yeniden ayağa 
kaldırılmış ve yine ABD desteği ile 
Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nun 
(AKÇT) kurulması yolunda adım at-
mışlardır. İki taraf, Bretton Woods 
Sisteminin kurulması ile birlikte, 
uluslararası sistemin işleyişini sağ-
layan ekonomik ve siyasi kurumla-
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rı inşa etmişler, Uluslararası Para 
Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Ti-
caret Örgütü gibi uluslararası yöne-
tişimi sağlayan uluslararası örgütleri 
birlikte şekillendirmişlerdir. Ayrıca 
uluslararası ilişkilerde silahsızlan-
ma, sorunların barışçıl çözümü, 
kara mayınlarının temizlenmesi söz-
leşmesi gibi normatif düzenlemeleri 
de birlikte gerçekleştirmişlerdir. AB 
ve ABD arasındaki ilişkiler, liderler 
arasındaki diyaloğa, elitler ve bü-
rokratlar arasındaki işbirliğine, ka-
muoyunun ortak algısına ve ortak 
hatıralara dayanmaktadır. Churc-
hill- Roosevelt, Reagan-Thatcher 
gibi liderler arasındaki yakın ilişkiler, 
AB ve ABD arasındaki ilişkinin teme-
lini oluşturmaktadır. Bununla birlik-
te Bretton Woods sistemini birlikte 
inşa eden John Maynard Keynes ve 
Harry White arasında örneği görü-
len bürokratlar arasındaki işbirliği 
de ilişkinin önemli unsurlardan bi-
risidir. Ayrıca tarafların kamuoyları-
nın birbirleri ile ilgili pozitif görüş-
leri önemlidir. Her ne kadar ABD ve 
Avrupa kamuoyları kültür, değerler 
ve inanç açısından ayrışan özellikle-
re sahip olsalar da birbirlerine olan 
tutumları diğer ülke vatandaşlarına 
göre daha pozitiftir. Ortak hatıralar 
ise iki dünya savaşında olduğu gibi 
birlikte hareket etmenin getirdiği 
stratejik kültür yakınlığını, birlikte 
istihbarat oluşturmayı ve ortak ta-
rihsel birikimi içermektedir. 

Soğuk Savaş dönemi boyunca gü-
venlik bağımlılığı çerçevesinde şe-
killenen AET–ABD ilişkileri, Soğuk 
Savaş’ın sona ermesi ve Maastricht 
Antlaşması çerçevesinde Toplulu-

ğun, Birliğe dönüşmesi ile birlikte 
değişmiştir. Soğuk Savaş sonrası dö-
nemde ABD ve AB arasındaki ilişki-
lerin temelleri Transatlantik Dekla-
rasyon çerçevesinde belirlenmiştir. 
Transatlantik Deklarasyon, ABD’nin 
AB’yi bağımsız bir aktör olarak ka-
bul ettiğini göstermesi açısından 
önemlidir. Bununla birlikte iki taraf 
arasındaki çalışma gruplarının oluş-
turulması, başkanlar düzeyinde gö-
rüşmeler düzenlenmesi de bu dek-
larasyon çerçevesinde olmuştur. Bu 
dönemde AB, ABD’den bağımsız ha-
reket edebilen bir aktör olmak için 
çaba göstermeye başlamıştır. ABD, 
NATO imkân ve kabiliyetleri açısın-
dan ikilik yaratılmaması, iki taraf 
arasındaki iletişimin ve karar alma 
mekanizmalarının koparılmama-
sı ve NATO ile AB üyeleri arasında 
ayrımcılık yapılmaması koşullarıy-
la (Madeleine Albright- 3D Kuralı) 
AB’nin Avrupa Güvenlik ve Savun-
ma Politikasını inşa etmesini des-
teklemiştir. Soğuk Savaş sonrasında, 
AB ve ABD, NATO ve AB genişleme-
leri çerçevesinde gerçekleşen çifte 
genişleme sayesinde komşu böl-
gelerinde güvenli bir istikrar alanı 
yaratılmasını sağlamışlardır. Geniş-
leme süreci, AB ve ABD’nin politik 
ve ekonomik alanda paylaştıkları 
“demokrasi ve pazar ekonomisi” 
değerlerini yerleştirmelerini sağla-
mıştır. Bu anlamda iki taraf, Soğuk 
Savaş dönemindeki Avrupa’nın bö-
lünmüşlüğünü birlikte ortadan kal-
dırmışlardır. Bununla birlikte bu dö-
nemde ekonomik ilişkiler, küresel-
leşme sürecinin de etkisiyle birlikte 
güvenlikten daha fazla ön plana 
çıkmış, Dünya Ticaret Örgütü’nün 
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GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşması) sisteminin yerini 
alması ve çokuluslu şirketlerin artan 
doğrudan yabancı yatırımları ile AB 
ve ABD ilişkileri finans, hizmetler ve 
mal ticareti açısından da birbirine 
daha bağımlı hale gelmiştir. 

AB ve ABD, Soğuk Savaş sonrası dö-
nemde pek çok askeri operasyonu 
birlikte yürütmüşlerdir. 90’lı yıllarda 
Balkanlar’da istikrarın sağlanması 
için birlikte çalışmışlardır. 11 Eylül 
sonrasında ise terörizme karşı birlik-
te mücadele etme, insani müdahale 
ve başarısız devletlerin yeniden inşa 
edilmesi gibi pek çok konu başlığın-
da ortaklıklarını sürdürmüşlerdir. 
Dünya politikası, uluslararası siste-
min işleyişi ve ekonomik politikalar 
konusunda genellikle benzer bakış 
açısına sahip olan AB ve ABD’nin ta-
rihsel süreçte karşı karşıya geldikleri 
olaylar da olmuştur. 1956 Süveyş 
Krizi, 1973 OPEC Petrol Krizi, Irak Sa-
vaşı, Kyoto ve Paris Antlaşmaları’nın 
imzalanmasında yaşanan sorunlar, 
İran nükleer anlaşması gibi konular, 
AB ve ABD’nin üzerinde anlaşama-
dıkları konu başlıklarındandır. Tarih-
sel süreçte ABD’nin sert güç “hard 
power”, AB’nin ise yumuşak güç 
“soft power” olarak tanımlanmaları 
bu konulardaki anlaşmazlıklarının 
altında yatan temel unsur olmuştur. 

AB ve ABD ilişkileri, uluslararası kon-
jonktürdeki değişimlere göre dönü-
şen, liderlerin kişisel özelliklerine 
göre değişim gösteren ilişkilerdir. İki 
taraf zaman zaman sorunlara karşı 
geliştirdikleri politikalar açısından 
ayrılığa düşseler de genel olarak 

köklü, istikrarlı, askeri, ekonomik ve 
kültürel pek çok boyutu olan bir iliş-
ki biçiminden söz etmek mümkün-
dür.
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Avrupa Birliği Adalet 
Divanı (Court of Justice 
of the European Union)

Avrupa Birliği Adalet Divanı; Adalet 
Divanı, Genel Mahkeme ve ihtisas 
mahkemelerinden oluşur. Avrupa 
Birliği Adalet Divanı, Antlaşmalar’ın 
yorumlanmasında ve uygulanma-
sında hukuka riayet edilmesini sağ-
lar. 
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Avrupa Birliği Antlaşması 
Taslağı (1984) (Draft 
Treaty Establishing the 
European Union) 

–Sanem BAYKAL–

Avrupa Birliği Antlaşması Taslağı, 
Avrupa bütünleşmesinin duraksa-
ma yıllarının bitip, derinleşme aşa-
malarının gelişinin habercisi olarak 
görülebilecek bir girişimdir. Resmen 
ve o hali ile hayata geçmemiş olsa 
da 1980’lerin ortalarında başlaya-
cak hızlı, kapsamlı ve birbirini takip 
eden derinleşme aşamalarının ilk 
işareti ve bir ölçüde de tetikleyici-
si olarak değerlendirilebilir. Her ne 
kadar üye devletler tarafından be-
nimsenerek hayata geçmesi müm-
kün olmamışsa da, 1985 yılından 
itibaren başlayan, önce Avrupa Tek 
Senedi (1987), ardından da Maast-
richt Antlaşması (1993) ile hızlanan 
derinleşme çabalarının başlatılması 
ve başarılmasında üye devletlerin 
harekete geçirilmesinde etkisi oldu-
ğu görülmektedir.

Avrupa bütünleşmesinin kurucu ve 
etkili figürlerinden biri olan Altiero 
Spinelli’nin adı ile anılan ve 14 Tem-
muz 1984 tarihinde Avrupa Parla-
mentosu tarafından kabul edilen 
bir reform taslağıdır. Temel olarak 
Avrupa Toplulukları’nın kurumsal 
yapısını, politikalarını ve işleyişini 
gözden geçirmeye yönelik bir me-
tindir.

1979 yılında ilk defa doğrudan genel 

seçimlerle göreve gelen Avrupa Par-
lamentosunun hazırladığı ve kabul 
ettiği bu taslak antlaşma, Avrupa 
bütünleşmesi sürecinde Parlamen-
tonun ağırlığını koymaya başlayaca-
ğı ve daha fazla bütünleşme için itici 
güçlerden biri haline geleceğinin de 
ilk somut işaretini oluşturur.
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Avrupa Birliği Askeri 
Komitesi (European 
Union Military 
Committee)

–Arzu DEMİREL ve Burak TANGÖR–

Avrupa Birliği Askeri Komitesi, kriz 
yönetimi ve çatışmanın önlenmesi 
alanlarında Avrupa Birliği (AB) Üye 
Devletleri arasında askerî istişare ve 
işbirliğine olanak sağlayan en yük-
sek askerî organdır. İlk olarak, 1999 
Köln Zirvesi’nde Siyaset ve Güvenlik 
Komitesi’ne askerî konularda tavsi-
yelerde bulunacak bir kurum olarak 
önerilmiştir. Daha sonra 1999 yılın-
da gerçekleştirilen Helsinki Zirve-
si’nde Birliğin Avrupa Güvenlik ve 
Savunma Politikası (AGSP) alanında 
sürekli faaliyet göstermesine olanak 
sağlayacak sivil ve askerî kurumların 
oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bu 
çerçevede 2000 yılında gerçekleşti-
rilen Nice Zirvesi ile birlikte Siyaset 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 143

ve Güvenlik Komitesi işlevsel hale 
getirilmiş ve Avrupa Birliği Askeri 
Personeli’nin yanı sıra Avrupa Birliği 
Askeri Komitesi ihdas edilmiştir. 

22 Ocak 2001 tarihli Konsey kara-
rıyla oluşturulan Komite, Üye Dev-
letlerin sürekli askerî temsilcileri 
aracılığıyla düzenli olarak bir araya 
gelen genelkurmay başkanlarından 
oluşmaktadır. Komitenin genelkur-
may başkanları düzeyinde yapılan 
toplantıda seçilen ve Konsey tara-
fından üç yıl için atanan bir daimî 
başkanı bulunmaktadır. Başkan, 
Yüksek Temsilci’ye askeri konularda 
danışmanlık yapar. Siyaset ve Gü-
venlik Komitesi toplantılarına katılır 
ve askerî konularda Komite’ye tavsi-
ye ve önerilerde bulunur. Savunma-
ya etkisi olabilecek kararların alına-
cağı Konsey toplantılarına da katılır. 
Avrupa Birliği Askeri Komitesi, AB 
çerçevesindeki tüm askerî aktivi-
teleri yönetir. Bu askerî aktiviteler 
arasında özellikle Ortak Güvenlik ve 
Savunma Politikası (OGSP) çerçeve-
sindeki askerî misyonlar ve operas-
yonların planlanması ve yönetilmesi 
ile askerî kapasitelerin geliştirilmesi 
yer almaktadır. 
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Avrupa Birliği Bölgesi 
Krizi (European Union 
Regional Crisis)

Bkz. Avro Bölgesi Borç Krizi

Avrupa Birliği Bütçesi 
(European Union Budget)

Bkz. Bütçe

Avrupa Birliği Değerleri 
(Values of the European 
Union) 

–İlke GÖÇMEN–

Avrupa bütünleşmesi, en baştan 
itibaren birtakım ortak değerler üs-
tüne kurulu olduysa da, bu değer-
ler ilk kez Amsterdam Antlaşması 
(1999) ile birlikte kurucu antlaşma-
ya işlenmiştir. Buna göre Avrupa 
Birliği (AB); “özgürlük, demokrasi, 
insan haklarına ve temel özgürlük-
lere saygı ve hukukun üstünlüğü” 
ilkeleri üzerine kuruludur (AB Ant-
laşması md. 6) ve bir Üye Devlet, 
bu ilkeleri ciddi ve devamlı biçimde 
ihlal ediyorsa kurucu antlaşma kay-
naklı haklarının bir kısmının (örne-
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ğin Konsey’deki oy hakkının) askıya 
alınması yaptırımı ile karşı karşıya 
kalabilir (AB Antlaşması md. 7). 

AB’nin değerleri, Lizbon Antlaşma-
sı (2009) ile birlikte ise daha derli 
toplu biçimde kaleme alınmıştır. 
Buna göre “Birlik, insan onuruna 
saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, 
hukukun üstünlüğü ve azınlıklara 
mensup kişilerin hakları da dahil 
olmak üzere insan haklarına saygı 
değerleri üzerine kuruludur” ve “bu 
değerler; çoğulculuk, ayrımcılık yap-
mama, hoşgörü, adalet, dayanışma 
ve kadın–erkek eşitliğinin hakim 
olduğu bir toplumda Üye Devletler 
için ortaktır” (AB Antlaşması md. 2). 

Değerler, Lizbon Antlaşması ile bir-
likte üç farklı bağlamda vurgulan-
mıştır. Birincisi, AB’nin amacı bağla-
mında, “Birliğin amacı; barışı, kendi 
değerlerini ve halklarının refahını 
ileriye götürmektir” (AB Antlaşma-
sı md. 3(1)). İkincisi, genişleme 
bağlamında, “[AB’nin değerlerine] 
saygı gösteren ve bu değerleri des-
teklemeyi taahhüt eden her Avrupa 
devleti, Birliğe üye olmak için baş-
vuruda bulunabilir” (AB Antlaşması 
md. 49). Üçüncüsü, AB’nin değer-
lerinin korunması bağlamında, AB 
kurumları, “[AB’nin değerlerinin] 
bir Üye Devlet tarafından ciddi bi-
çimde ihlaline yönelik açık bir risk 
bulunduğunu” veya “bir Üye Devlet 
tarafından ciddi ve sürekli biçimde 
ihlal edildiğini” tespit edebilir ve 
bu son halde, “ilgili Üye Devletin 
hükümet temsilcisinin Konsey’deki 
oy hakları da dâhil, Antlaşmalar’ın 
bu Üye Devlete uygulanmasından 

kaynaklanan haklardan bazılarının 
askıya alınmasına” karar verebilir 
(AB Antlaşması md. 7 / madde 7 
prosedürü). 

AB’nin değerleri, kurucu antlaşma 
tarafından açıkça ve ayrıca tanım-
lanmamış olmakla birlikte, konuyla 
ilgili olarak Temel Haklar Şartı’nın 
(THŞ) da yardımıyla birtakım tespit-
lerde bulunulabilir. Birincisi, insan 
onuru bakımından, THŞ’ye göre “in-
san onuru dokunulmazdır[;] İnsan 
onuru saygı görmelidir ve korunma-
lıdır” (THŞ md. 1). İkincisi, özgürlük 
bakımından, bir yandan kurucu ant-
laşmadaki serbest dolaşım hakları, 
diğer yandan THŞ’deki özel hayata 
saygı hakkı gibi birtakım haklar kas-
tediliyor denilebilir. Üçüncüsü, de-
mokrasi bakımından, ilk planda AB 
Antlaşması Başlık II –Demokratik 
İlkelere İlişkin Hükümler– ile bağ-
lantı kurulabilir. Buna göre, örneğin, 
“Birliğin işleyişi temsili demokrasiye 
dayanır” (AB Antlaşması md. 10(1)). 
Dördüncüsü, eşitlik bakımından, 
ilk planda THŞ Başlık III –Eşitlik– 
ile bağlantı kurulabilir. Buna göre, 
örneğin, “herkes hukuk önünde 
eşittir” ve “cinsiyet, ırk renk, etnik 
veya sosyal köken, genetik özellik-
ler, dil, din veya inanç, siyasi veya 
herhangi başka bir düşünce, ulusal 
bir azınlığa üyelik, mülkiyet, doğum, 
engellilik, yaş veya cinsel tercih gibi 
herhangi bir temele dayalı her türlü 
ayrımcılık yasaktır”, ayrıca kurucu 
antlaşmadaki serbest dolaşım hak-
ları özelinde “vatandaşlık temelin-
deki her türlü ayrımcılık yasaktır” 
(THŞ md. 20 ve 21). Beşincisi, hu-
kukun üstünlüğü bakımından, ana 
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hatlarıyla, kamu gücünün hukukun 
çizdiği sınırlar içinde ve bağımsız 
ve tarafsız mahkemelerin denetimi 
altında kullanımı tanımı verilebilir. 
Örneğin, THŞ uyarınca “Birlik huku-
kunun güvence altına aldığı hakları 
ve özgürlükleri ihlal edilen herkes” 
“daha önceden yasa ile tesis edilmiş 
bağımsız ve tarafsız bir” “mahke-
me önünde etkili başvuru hakkına 
sahiptir” (THŞ md. 47). Sonuncusu, 
insan haklarına saygı bakımından, 
AB “[THŞ’de] yer alan hakları, özgür-
lükleri ve ilkeleri tanır” ve “[Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi] tarafın-
dan güvence altına alınan ve Üye 
Devletlerin ortak anayasal gelenek-
lerinden kaynaklanan temel haklar, 
Avrupa Birliği hukukunun genel il-
kelerinin parçasıdır” (AB Antlaşma-
sı md. 6).
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Avrupa Birliği Gümrük 
Alanı (Customs Territory 
of the European Union)

–T. Mesut EREN–

Avrupa Birliği (AB) Gümrük Ko-
du’nun 3. maddesine göre AB’nin 
gümrük alanı olarak tek bir alan ta-
nımlanır ve bu alana üye ülkelerin 
kara sınırları içerisinde kalan alan-
ları, kıta sahanlıkları, karasuları, iç 
denizleri ve hava sahaları dahildir. 
Belçika Krallığı’nın, Bulgaristan ve 
Çekya ile Danimarka Krallığı’nın 
(Färöer adası ve Grönland hariç ol-
mak üzere), Almanya (Helgoland 
Adası ve Büsingen bölgesi hariç ol-
mak üzere), Estonya, İrlanda ve Yu-
nanistan ile İspanya Krallığı (Ceuta 
ve Melilla hariç olmak üzere, Fran-
sa Cumhuriyeti (Saint-Barthélemy, 
Saint Pierre ve Miquellon, Yeni Ka-
ledonya, Wallis ve Futuna, Fransa 
Polenezyası ile Fransa’nın Antartika 
Bölgesi hariç olmak üzere), Hırva-
tistan, Macaristan, Malta, Letonya 
ve Latviya ve Lüksemburg, İtalya 
(Livigno Beldesi hariç olmak üze-
re), Avusturya, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Slovenya ve Slovakya ile 
Finlandiya, Hollanda Krallığı’nın Av-
rupa’daki toprakları, İsveç Krallığı ile 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (2003 
tarihli katılım anlaşması koşulları-
na göre), Birleşik Krallık ve Kuzey 
İrlanda Kanal ve Man adaları dâhil 
olmak üzere Birliğin Gümrük Alanını 
oluştururlar. Ayrıca Monaco Krallığı, 
Fransa ile 18 Mayıs 1963 tarihinde 
imzalamış olduğu gümrük anlaşma-
sı kapsamında ve İngiltere’nin Kıb-
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rıs’taki Akrotiri ve Dhekelia’da yera-
lan toprakları 16 Ağustos 1960 ta-
rihli Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş 
Anlaşması uyarınca Birliğin Gümrük 
Alanı’na dâhil edilmişlerdir. 
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Avrupa Birliği Gümrük 
Birliği (Avrupa Birliği İçi) 
(Customs Union of the 
European Union) 

Bkz. Avrupa Ekonomik Bütünleş-
mesi

Avrupa Birliği Hibrit 
Füzyon Birimi (European 
Union Hybrid Fusion Cell)

–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–

Yeni nesil tehditler arasında en 
önemli olanlardan birisi de hibrit 
(çok boyutlu) tehditler olarak kabul 
edilmektedir. Hibrit tehditler, askerî 
ve askerî olmayan karma saldırılar 
ile gizli ya da açık operasyonları kap-
samaktadır. Oldukça geniş kapsamlı 
olan hibrit tehdit kavramı, propa-
ganda ve dezenformasyondan, dü-
zensiz güçlerin kullanılmasına, sos-
yal medyadan, siber saldırılara pek 
çok yöntemi içermektedir. 

Hibrit tehditlerle baş edebilmek için 
farklı yöntemler geliştirmek gerekli-
liği, Avrupa Birliği (AB) ve NATO’nun 
da bu konuya eğilmesini sağlamıştır. 
AB ve NATO hibrit tehditlerle müca-
dele için ortak deklarasyon yayım-
lamışlardır. Bu çerçevede, 9 Nisan 
2016 tarihinde Lüksemburg’da bir 
araya gelen AB Savunma Bakanları, 
hibrit tehditlere karşı savunmanın 
güçlendirilmesi konusunu ele almış-
lardır. Hibrit tehditlerle mücadele 
edebilmek için Üye Devletlerin so-
rumluluğuna vurgu yapılan toplan-
tıda, AB mekanizmalarının harekete 
geçirilmesi üzerinde durulmuştur. 
Sözü edilen toplantıda, Avrupa Sa-
vunma Ajansı ve Konsey konuyla 
ilgili prosedürleri yerine getirmekle 
görevlendirilirken, Dönemin Yüksek 
Temsilcisi Mogherini’nin AB Hibrit 
Füzyon Birimi kurma fikri memnu-
niyetle karşılanmıştır. Bu bağlamda, 
AB İstihbarat ve Durum Merkezi’nin 
parçası olarak bir Hibrit Füzyon Bi-
rimi ve Helsinki’de bir Hibrit Teh-
ditlerle Mücadele için Avrupa Mü-
kemmeliyet Merkezi kurulmuştur. 
AB Hibrit Füzyon Birimi, bilgi topla-
ma, istihbarat sağlama, AB kurum-
larını ve üyelerini tehditlere karşı 
bilgilendirme ve erken uyarı sağla-
ma görevini içermektedir. AB Hib-
rit Füzyon Birimi’nin genişletilerek, 
kimyasal, biyolojik, radyolojik, nük-
leer unsurların etkin kullanımının ve 
karşı istihbaratın sağlanması önemli 
hedeflerdendir. Ayrıca NATO ile et-
kin bir işbirliği önemli bir hedeftir. 
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Avrupa Birliği Hukukunun 
Genel İlkeleri (General 
Principles of European 
Union Law)

–Narin İDRİZ–

Avrupa Birliği (AB) hukukunun ge-
nel ilkeleri, AB hukukunun yazılı kay-
naklarının bir uyuşmazlığı çözmeye 
yetmediği durumlarda, Avrupa Bir-
liği Adalet Divanı (ABAD) tarafın-
dan tamamlayıcı bir hukuk kuralları 
kaynağı olarak oluşturulmuştur. Bu 

ilkeler, ABAD içtihat hukuku ile ge-
liştirilmiş ve ABAD’ın temel hakların 
korunması gibi kurucu antlaşmaların 
başlangıçta sessiz olduğu kuralları 
dikkate almasına hukuki temel oluş-
turmuştur. ABAD için temel haklar 
alanında AB hukukunun genel ilkele-
rini geliştirirken temel ilham kaynak-
ları Üye Devletlerin ortak anayasal 
gelenekleri ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi (AİHS) olmuştur. Bu ge-
nel ilkeler daha sonra Temel Haklar 
Şartı’nda düzenlenmiştir. ABAD, Liz-
bon Antlaşması (2009) ile değişik 
AB Antlaşması md. 6(3)’te kendisine 
tanınan yetkiye dayanarak yeni ilke-
ler geliştirebileceği için temel hakla-
rın korunmasına ilişkin genel ilkele-
rin listesi açık uçludur. 

AB hukukunun genel ilkeleri iki geniş 
kategori altında incelenebilir: huku-
kun üstünlüğünden kaynaklanan ve 
AB hukuk düzeninin anayasal yapı-
sından kaynaklanan ilkeler. Temel 
hakların korunması, eşitlik ilkesi, 
orantılılık ilkesi ve hukuki belirlilik 
birinci kategoriye ait örneklerdir. 
Yetkilendirilme ilkesi, öncelik ilke-
si, doğrudan etki ilkesi ve katmanlı 
yetki ilkesi ise ikinci kategoriye ör-
nek olarak belirtilebilir. Başlangıçta 
yazılı olmayan ve hakimler tarafın-
dan geliştirilen bu ilkelerin çoğu za-
manla kurucu antlaşmalara aktarıl-
mıştır. Örneğin katmanlı yetki ilkesi 
ve orantılılık ilkesi, şu an için, Lizbon 
Antlaşması ile değişik AB Antlaşması 
md. 5(3) ve (4) ile düzenlenmekte-
dir. 

AB hukukunun genel ilkeleri, norm-
lar hiyerarşisi açısından birincil hu-
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kukun (özellikle kurucu antlaşma-
larda düzenlenmeleri halinde) veya 
birincil hukukun hemen altında 
ancak ikincil hukuk ve uluslararası 
anlaşmalar da dâhil olmak üzere 
diğer tüm AB hukuku kaynaklarının 
üzerinde özel bir norm kategorisi 
olarak kabul edilmektedir. AB huku-
kunun genel ilkeleri, birincil hukuk 
ve ikincil hukuk için yardımcı yorum 
kaynağı olarak kullanılması ve ikincil 
hukuk ile AB’nin uluslararası anlaş-
malarının akdedilmesinin hukuka 
uygunluk denetiminde hukuki da-
yanak olmasına ek olarak devlet so-
rumluluğu ilkesi çerçevesinde hak-
sız fiil sorumluluğu için de bağımsız 
bir hukuki dayanak oluşturabilir. 
Aynı zamanda “boşluk doldurucu” 
olarak görev yaparlar, yani ilgili bir 
AB düzenlemesinin olmadığı veya 
ilgili kuralların bir cevap vermediği 
durumlarda, AB hukukunun genel 
ilkeleri bu boşluğu tüm AB hukuku 
kuralları bütünü ile tutarlı bir şekil-
de doldurmak için kullanılabilir. 

AB hukukunun genel ilkeleri, birey-
ler tarafından hem devlete karşı 
–dikey doğrudan etki– hem de di-
ğer bireylere karşı –yatay doğrudan 
etki– karşı ileri sürülebilir.
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Avrupa Birliği – Kanada 
Kapsamlı Ekonomi 
ve Ticaret Anlaşması 
(Comprehensive 
Economic and Trade 
Agreement (CETA))

–Merve ÖZCAN ALTAN– 

Avrupa Birliği (AB) – Kanada Kap-
samlı Ekonomi ve Ticaret Anlaşma-
sı (Comprehensive Economic and 
Trade Agreement – CETA), AB ve 
Kanada arasında imzalanan yeni 
nesil bir ticaret anlaşmasıdır. 30 
Ekim 2016 tarihinde imzalanan ve 
21 Eylül 2017 tarihinde geçici olarak 
yürürlüğe giren uluslararası anlaş-
manın tamamıyla uygulanabilmesi 
için AB’deki ulusal parlamentoların 
onayından geçmesi gerekmektedir. 

Ekim 2017’den Haziran 2018’e ka-
dar geçen süre zarfında AB’nin Ka-
nada’ya ihracatının %7 oranında 
arttığı ifade edilmektedir. CETA, 
AB’nin Kanada ile ticaretini gerçek-
leştirdiği ürünlerdeki tarifeleri %98 
oranında azaltmıştır ve bunun tüm 
tarifelerin sıfırlandığı durumda yıllık 
590 milyon Avro kazanç sağlayaca-
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ğı ifade edilmektedir. AB’nin hassas 
sektörlerini koruyan CETA, 143 tane 
coğrafi işaretli ürünün Kanada’da 
kendi isimleri ile satılmasına ve tak-
lit edilmemesine yönelik garanti de 
sağlamaktadır.

Anlaşma ayrıca hizmet sağlayıcılar 
için daha iyi şartlar, şirketlerin çalı-
şanlarına daha rahat seyahat imkâ-
nı ile mesleki yeterliliklerin karşılıklı 
tanınmasını sağlayacak bir çerçeve 
sunmaktadır. Yedi kısımdan oluşan 
anlaşma; mal ve hizmet ticareti, 
kamu alımları, yatırımlar, fikri mülki-
yet hakları, sürdürülebilir kalkınma 
ve küçük işletmelere ilişkin hüküm-
leri içermektedir. Kanada pazarını 
finansal hizmetler, telekomünikas-
yon, taşımacılık ve posta ile kurye 
hizmetlerinde AB’ye açan CETA; 
muhasebeciler, mimarlar, mühen-
disler ve avukatlarda mesleki yeter-
liliklerin karşılıklı tanınmasını haya-
ta geçirmeyi amaçlamaktadır.

Birliğin Kanada’ya ihraç ettiği ürün-
lerin beşte birini oluşturan makine 
ve mekanik araç ihracatı, söz konusu 
dönemde %8 artarken AB’nin Kana-
da’ya ihracatının %10’unu oluşturan 
tıbbi ürünlerde de %10 oranında bir 
artış yaşanmıştır. Benzer şekilde Bir-
liğin önemli ihraç kalemleri arasın-
da yer alan mobilyada %10, parfüm 
ve kozmetikte %11, ayakkabıda %8 
ve tekstilde %11 oranında artış ger-
çekleşmiştir. Tarımsal ürünlerde ise 
meyve ve kuruyemişte %29, çikola-
tada %34, köpüklü şarapta %11 ve 
viskide %5 oranında ihracat artışı 
meydana gelmiştir. 
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Avrupa Birliği Konseyi 
(Council of the European 
Union) 

Bkz. Konsey

Avrupa Birliği Küresel 
Stratejisi (European 
Union Global Strategy) 

–Hatice YAZGAN–

Avrupa Birliği (AB) Küresel Strateji-
si “Paylaşılan Vizyon, Ortak Eylem: 
Daha Güçlü Bir Avrupa, Avrupa Bir-
liği’nin Dış ve Güvenlik Politikası İçin 
Bir Küresel Strateji” adı ile Brexit 
referandumunun hemen ertesinde 
Haziran 2016 tarihinde yayınlanmış-
tır. Hazırlıkları iki yıl öncesine daya-
nan AB Küresel Stratejisi’nin, 2003 
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yılında yayınlanan Avrupa Güvenlik 
Stratejisi’nden farklı koşullarda ve 
belgede ifade edildiği şekliyle Birli-
ğin “düzensiz göç, ekonomik sorun-
lar, iklim değişikliği, terör, komşuluk 
bölgesindeki istikrarsızlıklar, Rusya 
ile ilişkilerde zorluklar” gibi çok sa-
yıda krizle aynı anda mücadele etti-
ği dönemde, karşılaşılan zorluklara 
yönelik bir strateji geliştirme ihtiya-
cından doğmuştur. Küresel Strateji-
nin çeşitli paydaşlar ve AB dışından 
ülkeler ile geniş çaplı toplantılar dü-
zenlenerek oluşturulduğu bilinmek-
tedir. 

Dönemin Yüksek Temsilcisi ve Av-
rupa Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Federica Mogherini Strateji’nin ön-
sözüne; “Birliğin amacının ve hatta 
varlığının sorgulandığını, ancak va-
tandaşların ve dünyanın daha güçlü 
bir AB’ye daha önce olmadığı ka-
dar ihtiyaç duyduğunu” belirterek 
başlamaktadır. Mogherini, “AB’nin 
sert ve yumuşak güçlerinin birlikte 
kullanılması gereğini ve stratejinin 
Birliğin stratejik özerklik talebini 
destekler nitelikte olduğunu” be-
lirtmektedir.” Ortak çıkarların, ilke 
ve değerlerin yaygınlaştırılması gibi 
önceliklerin kurallar ve çok taraflı-
lık üzerine inşa edilen bir sistemde 
yerine getirilebileceğini”, “Birliğin 
transatlantik ilişkiler ve NATO ile iş-
birliğini derinleştireceğini” vurgula-
maktadır. AB üye devletleri arasın-
da birlikte hareket etmenin ve ortak 
sorumluluğunun altını çizmektedir. 
Küresel Stratejide sözü edilen bazı 
ilkeler ve kavramlar AB’nin dış po-
litika eğilim ve stratejilerinin daha 
fazla tartışılmasını sağlamıştır. Bu 

kavramlardan biri, AB’nin mevcut 
stratejik ortamın realist bir değer-
lendirmesini yapmasını öngören bir 
ilke olarak kabul edilen ilkeli prag-
matizm kavramıdır. İlkeli pragmatiz-
min bundan sonra AB dış ilişkilerini 
yönlendireceği küresel stratejide 
belirtilmiştir. Küresel stratejide, 
“AB’nin, Avrupa kıtasında ve çev-
resinde, güney ve doğu ülkelerine 
yönelik olarak sorumlu şekilde ha-
reket edeceği ve çatışmaların temel 
nedenlerini, yoksulluğu ortadan 
kaldırmaya yönelik ve insan hakları-
nı teşvik etmeyi sağlayacak küresel 
çapta faaliyetler göstereceği” beyan 
edilmektedir. 

Küresel Strateji Belgesinde, Birliğin 
ortak çıkarları; “AB’nin ve vatan-
daşlarının güvenliğinin sağlanması 
ve barış ortamının oluşturulması, 
halklarının refahının sağlanması, 
demokrasi ve kural temelli küresel 
sistemin (rules-based global order) 
sürdürülmesi” olarak ortaya kon-
muştur. 

Küresel Strateji Belgesinde Birli-
ğin beş öncelik alanı sayılmaktadır. 
Bunlar: 

1) “Birliğin güvenliği”: “Önce AB 
içinde, sonra da sınırlarının ötesin-
de başta terörizm, hibrit tehditler, 
ekonomik dalgalanmalar, iklim deği-
şikliği, enerji güvenliği konularında-
ki tehditlerin ortadan kaldırılması ve 
güvenliğin sağlanması” temel önce-
lik olarak ortaya konmaktadır. Üye 
devletlerin dayanışma içinde birlik-
te hareket etmesi gereği vurgulan-
maktadır. Strateji belgesinde Birliğin 
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güvenliği için daha fazla sorumluluk 
alması gerektiği ve dış tehditlerden 
korunmak, tehditlere karşı caydırıcı 
olmak ve cevap vermek için hazır 
olunması gereği belirtilmektedir. 
Belge, NATO’nun dış saldırılara karşı 
varlığının önemini ortaya koymakla 
birlikte, AB’nin stratejik özerkliğe 
sahip olmasının gereğini de vurgu-
lamaktadır. Savunma alanında üye 
devletlerin daha fazla işbirliği yap-
ması, terörizmle mücadele, siber 
güvenlik ile ilgili alınacak tedbirler, 
enerji güvenliği gibi konularda alı-
nacak tedbirler ortaya konmaktadır. 

2) “Birliğin Doğu ve Güney’indeki 
devlet ve toplumların dayanıklı-
lıklarının sağlanması/arttırılması 
(promote resilience)”: Doğu’da Orta 
Asya’dan, güneyde Orta Afrika’ya 
kadar uzanan bölgede yer alan 
devletlerin ve toplumların dayanık-
lılıklarının arttırılması için yatırım 
yapılmasının önemine dikkat çekil-
mekte ve bu konu AB için stratejik 
bir öncelik olarak tanımlanmakta-
dır. Burada “resilience” kavramı, 
stratejide açıklandığı şekliyle kırıl-
ganlığın (fragility) tersi olarak ta-
nımlanabilir. Bir başka deyişle, bu 
kavram devletlerin ve toplumların 
güçlendirilerek ve dayanıklılıklarının 
arttırılarak reform yapabilme kabili-
yeti kazanmaları ve böylece iç ve dış 
krizlerle başa çıkabilmeleri olduğu 
ortaya konmaktadır. Stratejide, baş-
ta Genişleme politikası ve Avrupa 
Komşuluk Politikası kapsamında-
ki ülkelerin krizlerle başa çıkacak 
şekilde güçlendirilmesi bir öncelik 
olarak ortaya çıkmaktadır. Birliğin 
sözkonusu ülke ve toplumların güç-

lendirilmesi amacıyla desteği, eko-
nomik, toplumsal ve enerji/iklim 
değişikliği konuları yanında, daha 
etkili göç politikaları oluşturulması 
için de sağlanacaktır. Bu bağlamda 
göçmen ve mülteciler için kaynak 
ayrılması ve transit ülkelerin güç-
lendirilmesi Birlik için özel önem 
verilen bir konu olarak ortaya çık-
maktadır. Eğitim, kültür ve gençlik 
politikaları, kalkınma fonları, ticari 
anlaşmalar, sivil toplumla ilişkiler 
Birliğin ilgili ülkelerdeki desteğinin 
araçlarından birkaçı olarak ortaya 
konmaktadır. Stratejide bu ülkeler-
deki pozitif değişimlerin ancak içe-
riden sağlanabileceği, bu durumun 
somutlaşmasının da uzun zaman 
alabileceği belirtilmektedir. 

3) “Çatışmalara bütüncül yaklaşım”: 
Küresel strateji, Birliğin çatışmalara 
ve krizlere kapsamlı bir yaklaşımla, 
çatışma ya da krizin önlenmesi ve 
istikrarın sağlanması için sahip oldu-
ğu araçlar ile her aşamada sorumlu 
bir şekilde hareket etmesini öngör-
mektedir. Stratejide, çatışmaların 
farklı yönetişim seviyelerini dikkate 
alarak kapsamlı anlaşmalar yoluyla 
ele alınması hususu belirtilmekte-
dir.

4) “İşbirliğine dayalı bölgesel dü-
zenler”: Birliğin farklı bölgelerde 
işbirliğine dayalı bölgesel düzenleri 
destekleyeceği ve gönüllü olarak 
oluşturulan bölgesel yönetişimlerin 
güvenlik endişelerini daha iyi yönet-
me fırsatı vereceği belirtilmektedir. 
Avrupa Birliği – Rusya ilişkilerin-
de karşılaşılan zorluklar ve ilişkinin 
nasıl yönetileceği konusu, Akdeniz, 
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Orta Doğu ve Afrika ile ilişkilerde 
işbirliğini geliştirecek hususlar or-
taya konmaktadır. Bunlar arasında 
Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölge-
sinde işlevsel çok taraflı işbirliğinin 
geliştirilerek sınır güvenliği, terö-
rizm, enerji ve diğer bazı konularda 
işbirliği yapılması, Suriye ve Libya 
gibi bölgesel çatışmalarda diyalo-
ğun desteklenmesi konuları belirtil-
mektedir. Filistin-İsrail çatışmasında 
başta 2002 yılında kurulan AB, Bir-
leşmiş Milletler, Rusya ve ABD’den 
oluşan Quartet olmak üzere, Birli-
ğin tüm paydaşlarla yakın işbirliği 
içinde, iki taraf arasında işbirliğinin 
arttırılması için uluslararası hukuku 
temel alan yaklaşımını ortaya koy-
maktadır. Ayrıca, Afrika, Asya’da 
Avrupa Birliği – Çin İlişkileri, Arktik 
Bölge ile ilişkilerin çerçevesi (Bkz. 
Avrupa Birliği’nin Arktik Politikası) 
çizilmektedir. 

5) “21. Yüzyılda küresel yönetişim”: 
AB’nin başta insan hakları ve sürdü-
rülebilir kalkınma hedeflerini ger-
çekleştirmesini sağlayacak uluslar-
arası hukuka dayalı küresel düzene 
taahhüdü bu başlık altında vurgu-
lanmaktadır. Bu taahhütün mevcut 
düzeni korumayı değil, dönüştür-
meyi öngördüğü belirtilmektedir. 
AB’nin kural temelli çok taraflı sis-
temin temelinde yer alan güçlü bir 
BM için gayret sarf edeceği ve ulus-
lararası, bölgesel kuruluşlar, devlet-
ler ve devlet dışı aktörler ile küresel 
düzeyde koordine edilen cevaplar 
geliştireceği belirtilmiştir. 

Stratejinin “uluslararası alanda po-
zitif bir farklılık yaratacak, daha 

güçlü bir Avrupa yaratma amacı” 
vurgulanmaktadır. Çıkarlar ve de-
ğerlerin el ele olduğu ve Birliğin 
çıkarının AB değerlerinin yayılması 
olduğu belirtilmektedir. Birliğin dış 
ilişkilerinde temel çıkarlarının barış 
ve güvenlik, refah, demokrasi ve ku-
ral temelli küresel düzen olduğunun 
altı çizilmektedir. AB Küresel Strate-
jisi, 2016 yılından itibaren yıllık de-
ğerlendirmelerle ele alınmaktadır. 
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Avrupa Birliği 
Operasyonları (European 
Union Operations)

–Kadri Kaan RENDA ve Burak TAN-
GÖR–

Yugoslavya’nın dağılması ve ardın-
dan çıkan iç savaş neticesinde (Bkz. 
Yugoslavya Savaşları) Avrupa Bir-
liği (AB) ülkeleri yanı başlarındaki 
Balkan ülkelerinde yaşanan krize ve 
etnik çatışmalara müdahale edebil-
mek için askerî operasyon yapabil-
me kapasitesine sahip olmak istedi-
ler. Maastricht Antlaşması (1993) 
ile oluşturulan Ortak Dış ve Güven-
lik Politikası’nın (ODGP) ayrılmaz 
bir parçası olan Ortak Güvenlik ve 
Savunma Politikası (OGSP) içinde 
AB’nin tek başına veya diğer ulus-
lararası örgütlerle birlikte askerî 
operasyon gerçekleştirebilmesi ön-
görülmüştü. OGSP operasyonları, 
AB’nin dış politika alanında sahip 
olduğu önemli araçlardan biridir. 
Temel amacı, krizlere müdahale 
etmek ve çatışmaları yatıştırmak 
ve engellemektir. Bu operasyonlar, 
karşı tarafın talebi ve Birleşmiş Mil-
letler (BM) kararı çerçevesinde ger-
çekleştirilir ve operasyonlara katılım 
gönüllük esasına dayanır. Avrupa 
Muharebe Gruplarından temel fark 
da, sadece gönüllü olan ülkelerin 
operasyonlarda görev almasıdır. 
Ancak operasyon kararının AB üye 
ülkeleri tarafından oybirliğiyle alın-
ması gerekmektedir.

OGSP Operasyonları, sivil ve askerî 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Sivil gö-

revli olanlarının tümüne misyon adı 
verilirken, askerî olanlar ise yürüt-
me yetkisine (executive mandate) 
sahip ise harekât, bu yetkiye sahip 
değilse misyon olarak nitelendiril-
mektedirler. OGSP operasyonlarının 
görevleri içinde barışın korunması, 
güvenlik sektöründeki reformların 
hayata geçirilmesi, sınır kontrolü, 
terörizmle mücadele, deniz korsan-
lığıyla mücadele, kültürel mirasın 
korunması, uluslararası hukuk ve 
insan hakları eğitimleri, askerî eği-
tim ve kolluk hizmetlerinde reform 
bulunmaktadır. AB üyesi olmayan 
ülkelerin de operasyonlarda görev 
alması mümkündür. Bu tür ope-
rasyonlarda yer alacak personel ve 
malzeme operasyonlara katkı veren 
ülkeler tarafından temin edilir. Sivil 
operasyonların masrafları AB büt-
çesinden karşılanırken, askerî ha-
rekâtların ortak giderleri ise Athena 
Mekanizması adı verilen yapı çer-
çevesinde Üye Devletler tarafından 
karşılanmaktadır. Operasyonlarda 
genellikle bir çerçeve ülke (fra-
mework nation) operasyonel karar-
gâhı ve komuta yapısını oluşturur. 
Tüm sivil misyonlar Sivil Planlama 
ve İcraat Kabiliyeti (Civilian Planning 
and Conduct Capability) birimi tara-
fından yürütülür. NATO’dan farklı 
olarak AB askerî operasyonlarını 
komuta eden sürekli operasyonel 
bir karargâh yoktur. 2017’den beri 
Askerî Planlama ve İcraat Kabiliyeti 
(Military Planning and Conduct Ca-
pability) birimi bir operasyonel ka-
rargâh gibi çalışmaktadır. Müşterek 
Destek Koordinasyon Hücresi (Joint 
Support Coordination Cell) bu iki bi-
rim arasında köprü vazifesi görmek-
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tedir. Tüm bu birimler ise Avrupa 
Dış Eylem Servisi’ne bağlıdırlar.

AB’nin ilk OGSP operasyonu 1 Ocak 
2003 tarihinde Bosna Hersek’te 
başlattığı polis misyonudur (EUPM/
BiH). AB, 31 Mart 2003’te Makedon-
ya’da ilk askerî harekâtını (EUFOR 
Concordia) gerçekleştirmiştir. NA-
TO’nun başlattığı Müttefik Uyumu 
(Allied Harmony) harekâtını devra-
lan AB’nin amacı 2001 yılında kabul 
edilen Ohrid Çerçeve Belgesi’nin 
kararlarını uygulamak, Makedon-
ya’da yaşayan Slavlar ve Arnavutlar 
arasındaki çatışmayı sonlandırmak 
ve istikrarı sağlamaktı. AB’nin bu ilk 
askerî operasyonu Makedonya’nın 
daveti ve BM Güvenlik Konseyi’ nin 
kararıyla hayata geçmiştir. Operas-
yonda 400 hafif zırhlı askeri per-
sonel görev almış ve toplam 13 AB 
ülkesi ve 14 AB üyesi olmayan ülke 
operasyona katkıda bulunmuştur. 
AB’nin ikinci operasyonu (ARTEMIS/
DRC) ise BM Genel Sekreterliği’nin 
talebi üzerine Afrika’da Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti’nde 2003 yılın-
da gerçekleştirilmiştir. 

AB, Balkanlar, Afrika, Doğu Avrupa, 
Ortadoğu ve açık denizlerde sivil 
ve askeri çeşitli operasyonlar ger-
çekleştirmiştir. 2020 yılında devam 
etmekte olan 6 askeri (ALTHEA/
BiH, EU NAVFOR Somalia, EUNAV-
FOR MED IRINI, EUTM RCA, EUTM 
Somalia, EUTM Mali) ve 11 sivil 
(EUAM Iraq, EUAM RCA, EUAM Uk-
raine, EUBAM Libya, EUBAM Rafah, 
EUCAP Somalia, EUCAP Sahel Mali, 
EUCAP Sahel Niger, EULEX Kosovo, 
EUMM Georgia, EUPOL COPPS/Pa-

lestinian Territories) OGSP operas-
yonu vardır. AB, bu operasyonları 
gerçekleştirirken gerek BM gerekse 
NATO ile stratejik işbirliği yapmakta, 
bu sayede de müşterek operasyon 
kabiliyetlerini geliştirmekte ve adı 
geçen kurumların askerî yükünü ha-
fifletmektedir. 2002 yılında yapılan 
Berlin Artı Anlaşması çerçevesinde 
AB operasyonlarında NATO imkân-
larının kullanılması ve NATO üyesi 
olup AB üyesi olmayan ülkelerin de 
operasyonlara dâhil edilmesi karar-
laştırılmıştır. Ayrıca, OGSP operas-
yonları dâhilinde AB, Çin, Hindistan 
ve Japonya gibi ülkelerle de işbirliği-
ne gitmiştir.

İlk misyonundan günümüze kadar 
AB’nin sivil ve askerî operasyonla-
rının kapsam ve amaçlarında çok 
fazla değişiklik olmamıştır. AB’nin 
en çok personel görevlendirdiği 
operasyonu olan Bosna-Hersek’te 
EUFOR Althea kapsamında 7000 kişi 
görev yapmaktadır. Görev alanı ola-
rak Balkanlar ve Afrika ülkeleri seçil-
miştir. Bu bölgeler halen AB operas-
yonlarının temel görev alanları ol-
mayı sürdürmektedir. Her ne kadar 
Avrupa Güvenlik Stratejisi (2003) 
ve Avrupa Birliği Küresel Strateji-
si (2016) başlıklarıyla güvenlik ve 
savunma konularında tehditleri, 
hedefleri ve araçları ortaya koyan 
belgeler var olsa da AB operasyon-
larının dayandığı bir askerî strateji 
ve doktrin bulunmamaktadır. Ge-
nel olarak, AB operasyonları askerî 
ve politik olarak elverişli koşullarda 
hayata geçirilmiştir. Gerçekleştirilen 
askerî operasyonlarda dahi güç kul-
lanımı sınırlı düzeyde kalmakta iken 
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Libya’daki iç savaş ve Kırım’ın ilhakı 
söz konusu olduğunda AB ülkeleri 
herhangi bir askerî müdahale girişi-
minde bulunmaktan çekinmişlerdir. 
Bunlara ek olarak, yakın gelecekte 
AB’nin hibrit tehditler, siber terö-
rizm, nükleer, kimyasal ve biyolojik 
saldırılar, su ve yiyecek kıtlığının 
yaratabileceği karışıklıklar ve salgın 
hastalıklar karşısında ne tür sivil ve 
askerî operasyonlar gerçekleştirebi-
leceği ise belirsizliğini korumaktadır. 

Okuma Listesi

Avrupa Dış Eylem Servisi. “Military 
and Civilian Missions and Operati-
ons”, https:// eeas.europa.eu

Quille, Gerard. “Note on the Euro-
pean Security and Defence Policy: 
From the Helsinki Headline Goal to 
the EU Battlegroups”, European Par-
liament, Brussels, 12 Eylül 2006.

Tangör, Burak. Avrupa Birliği’nin Dış 
Güvenlik ve Savunma Politikala-
rı: OGSP, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 
2010.

Avrupa Birliği Resmi 
Gazetesi (Official Journal 
of the European Union)

Bkz. Resmi Gazete

Avrupa Birliği Temel 
Haklar Şartı (European 
Union Charter of 
Fundamental Rights)

Bkz. Temel Haklar Şartı

Avrupa Birliği Zirvesi 
(European Council)

Bkz. Zirve

Avrupa Birliği’nde Azınlık 
Hakları (Minority Rights 
in the European Union)

–Gözde YILMAZ–

Avrupa Birliği’nde (AB) azınlık hak-
ları konusu özellikle Soğuk Savaş’ın 
bitmesi ile öne çıkan etnik ve dini te-
melli çatışmalar sonucunda günde-
me gelmiştir. 1990’larda Balkanlar-
da vuku bulan etnik çatışmalar (Bkz. 
Yugoslavya Savaşları) Avrupa’yı 
derinden etkilemiş ve azınlıklar ve 
azınlık hakları konusunda Avrupa’da 
ciddi girişimlerin yapılması gerekli-
liği ortaya çıkmıştır. Avrupa coğraf-
yasının homojen bir yapıya sahip 
olmaması ve farklı etnik, dini ve dil-
sel azınlıklara ev sahipliği yapması, 
Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan bu 
yeni tehdidin Avrupa’da etkili olma 
potansiyeli nedeniyle azınlık mese-
leleri ve azınlık hakları konusunda 
adımlar atılmasına yol açmıştır. 

Bu doğrultuda, Avrupa Konseyi, AB 
gibi kurumlar Avrupa’da azınlıklar 
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ve hakları konusunda çeşitli girişim-
lerde bulunmuştur. Bu kurumlara 
üye ülkeler oluşturulan çeşitli an-
laşmalara taraf olmaları ile azınlık 
haklarını kendi ülkelerinde sağlaya-
caklarına dair teminat vermişlerdir. 
Bunun yanı sıra, yine bu kurumlara 
üyelik sürecindeki ülkelerin demok-
ratik dönüşüm süreçlerinde azınlık 
hakları konusunda ilerleme göster-
meleri, üyelikleri için ön koşul ola-
rak ortaya konmuştur. AB ve Avru-
pa’da azınlıklar ve hakları konusu 
irdelendiğinde Birliğin bu konuda 
en zayıf halka olduğu görülmekte-
dir. Uluslararası alanda olduğu gibi, 
AB de azınlık kavramını tanımlama-
mış ve azınlıkların tanımlanması için 
nesnel kriterler belirlememiştir. Bu 
durum doğal olarak azınlık hakları 
konusunda AB ilerleme kaydetse 
bile, bu hakların kimlere sağlana-
cağı konusunda soru işaretlerine 
yol açmaktadır. Bunun yanı sıra AB, 
azınlık hakları konusunda insan hak-
larında olduğu gibi, belirli standart-
lar çerçevesinde oluşan bir rejim 
kuramamış ve üye ülkelerin uyacağı 
bir standart belirlememiştir. Azınlık 
standartları oluşturamayan AB özel-
likle Avrupa Konseyi başta olmak 
üzere diğer Avrupa kurumlarının 
oluşturmuş olduğu azınlık standart-
larından yararlanmış ve bu nedenle 
azınlık hakları konusu AB için muğ-
lak bir konu olarak kalmıştır. 

Sonuç olarak, azınlık hakları konusu 
AB üye ülkelerinin takdirine bırakıl-
mıştır. Tüm muğlaklığına rağmen AB 
genişleme süreçlerinde azınlık hak-
ları konusunda aktif bir tutum ta-
kınmış ve aday ülkeleri bu konuda 

gelişme göstermeye itmiştir. 1993 
yılında aday ülkeler için oluşturulan 
Kopenhag Kriterleri arasında azın-
lıkların korunması bir katılım şartı 
olarak belirlenmiştir. AB’nin geniş-
leme sürecinde azınlık haklarında 
olumlu gelişmeyi üyelik için bir ön 
koşul olarak belirlemesiyle, bu alan-
daki gelişmeler, AB’nin kendi azınlık 
standartları olmaması nedeniyle 
aday ülkeler nezdinde değerlendi-
rilmiş ve ilerleme raporları yoluyla 
azınlık haklarında özel öncelikler 
belirlenmiş ve bu öncelikler ışığında 
aday ülkelerden gelişme göstermesi 
beklenmiştir. Sonuçta, AB’nin muğ-
lak azınlık hakları standartlarına 
rağmen genişleme sürecinde AB’nin 
dönüştürücü gücü etkin olmuş ve 
aday ülkeler azınlık hakları konu-
sunda olumlu gelişme göstermiş-
lerdir. Fakat AB’nin azınlık hakları 
konusunu üye ülkelerin takdirine 
bırakırken aday ülkelere şart koşma-
sı AB’nin çifte standart uyguladığını 
ileri süren tartışmalara yol açmıştır. 
Nihayetinde, azınlık hakları mesele-
si AB’nin muğlak bıraktığı, bir azınlık 
rejiminin oluşturulamadığı ve Avru-
pa çapında farklı uygulamalara konu 
olan bir alan olmaktadır. 
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Avrupa Birliği’nin Arktik 
Politikası (European 
Union’s Arctic Policy) 

–Hatice YAZGAN–

Arktik bölge (Kuzey Kutup bölgesi), 
uluslararası politikada sahip olduğu 
zengin enerji kaynakları nedeniy-
le uluslararası aktörlerin aktif ol-
dukları bir bölge olarak kabul edil-
mektedir. Arktik bölgede yer alan 
devletler; Avrupa Birliği (AB) üyesi 
üç ülke (Danimarka, Finlandiya ve 
İsveç), Avrupa Ekonomik Alanı’na 
dahil iki ülke (İzlanda ve Norveç) ve 
ABD, Kanada ve Rusya’dır. Adı ge-
çen ülkeler 1996 yılında kurulan ve 
merkezi Norveç’te bulunan Arktik 
Konseyi’nin üyesidir. Arktik Konsey 
“üye ülkeler ve yerli halklar arasın-
da özellikle sürdürülebilir kalkınma 
ve çevre konularında işbirliği ve ko-
ordinasyonu sağlamak amacıyla” 
hükümetler arası forum olarak oluş-
turulmuştur. Arktik Konsey çalışma 
grupları şeklinde faaliyet göster-
mektedir ve Konsey’e gözlemci ola-
rak Arktik bölge dışındaki ülkeler ve 
kuruluşlar katılabilmektedir. Nite-
kim AB üye ülkeleri Fransa, Alman-
ya, İtalya, Hollanda, Polonya ve 

İspanya Arktik Konsey’de gözlemci 
üye olarak bulunmaktadır. Arktik 
Konsey’in bir programlama bütçesi 
olmadığından faaliyetler üye ülkeler 
kanalıyla gerçekleştirilmektedir. AB 
üyesi ülkeler ve Birlik bu kapsamda 
Bölge için çerçeve programları kap-
samında araştırma projeleri geliştir-
miştir.  

Arktik bölge AB’nin de politika 
ürettiği bölgelerden biridir. Arktik 
AB’nin Kuzey Boyutu (Northern 
Dimension) politikasının öncelik 
alanlarından birini oluşturmakta-
dır. AB’nin Arktik Bölgeye yönelik 
spesifik politikaları özellikle 2007 
yılından itibaren hazırlanan resmî 
belgeler ile ortaya konmaya başla-
mıştır. Mart 2008 tarihinde Avrupa 
Komisyonu ve Yüksek Temsilci’nin 
“İklim Değişikliği ve Güvenlik” baş-
lığı ile hazırladıkları ortak rapor, 
Arktik bölgede iklim değişikliği ne-
deniyle buzulların erimesi ve böl-
gede AB için yaratabilecek güvenlik 
tehditlerine dikkat çekmektedir. Bu 
belge ile Birlik için bir Arktik Politi-
kası oluşturulması tavsiye edilmiş-
tir. Kasım 2008 tarihinde Avrupa 
Komisyonu tarafından hazırlanan 
“Avrupa Birliği ve Arktik Bölge” (Ar-
ctic Communication, The European 
Union and the Arctic region) başlıklı 
rapor bölgede AB’nin rolü, oluş-
turulacak politikanın amaçları ve 
özellikle belirli alanlarda (araştırma, 
çevre, yerli halklar, balıkçılık, hid-
rokarbonlar gibi) atılması gereken 
adımlara yönelik bir çerçeve sağla-
mıştır. Bu rapora göre AB’nin Arktik 
politikası için üç önemli başlık belir-
lenmiştir. Bunlar: “Arktik bölgenin 
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ve nüfusunun korunması ve varlığını 
sürdürmesinin sağlanması, kaynak-
ların sürdürülebilirliğini sağlanması 
ve bölgenin çok taraflı yönetişiminin 
geliştirilmesi”dir. Sözkonusu belgede 
belirtildiği üzere, bu hususların yanı 
sıra AB; Arktik bölgede “çevrenin ko-
runması, hidrokarbon kaynaklarının 
kullanımı ve çevre standartlarına 
bağlı kalarak yeni deniz yollarının 
açılması” konusuna öncelik vermek-
tedir. Politikanın ana hatları bu şekil-
de ortaya konduktan sonra, AB’nin 
Arktik bölge konusunda yayınladığı 
en son belgeler 27 Nisan 2016 tari-
hinde Avrupa Komisyonu ve Yüksek 
Temsilcilik makamı tarafından hazır-
lanan ”Arktik için Bütünleştirilmiş AB 
politikası” başlıklı belge ve bu belge-
yi ele alan 20 Haziran 2016 tarihli 
Dış İlişkiler Konseyi kararlarıdır. Söz 
konusu kararlarda Arktik bölgenin 
stratejik önemi belirtilerek, “AB’nin 
bölgeye yönelik politikalar üretme-
sinin ve çeşitli sektörler bazında 
bölgede mevcut ilişkilerini geliştir-
mesinin Birliğin çıkarları açısından 
önemli olduğu” vurgulanmaktadır. 
Bu bağlamda, Birlik bölgeyi etkile-
yen sorunlarla başa çıkmada Arktik 
bölgede yer alan devletlerin sorum-
luluğu olduğunu belirtse de, bölge-
sel ve çok taraflı işbirliğinin önemi-
ne dikkat çekmektedir. Bu noktada 
AB’nin bölgede başta “Arktik Konsey 
olmak üzere, Barents Avro-Arktik 
Konseyi ve Kuzey Boyutu gibi olu-
şumlarla işbirliği içinde olacağı” be-
lirtilmektedir. Konsey kararlarında 
ayrıca “bölgede sürdürülebilir kal-
kınmanın sağlanması, iklim değişik-
liği ve çevre sorunlarıyla mücadele 
edebilmek için tedbirlerin alınması, 

Arktik bölge için araştırma olanak 
ve altyapılarının oluşturulması ve 
fonların tedarik edilmesi, balıkçılık 
ile ilgili uluslararası düzenlemelere 
katılım, bölgedeki sivil toplum ve iş 
çevreleri ile ilişki kurulması” gibi hu-
suslar yer almaktadır. Avrupa Parla-
mentosu ve diğer AB kurumlarının 
da bölgeye ilişkin karar ve görüşleri 
bulunmaktadır. 
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Avrupa Birliği’nin Dış 
İlişkileri (External 
Relations of the 
European Union) 

–Hatice YAZGAN– 

Avrupa Birliği’nin (AB) dış ilişkile-
ri, literatürde temel olarak Birliğin 
üçüncü ülkelerle Ortak Ticaret Po-
litikası kapsamında kurduğu ticari 
ilişkiler ve Dış ve Güvenlik politika-
larını kapsayacak şekilde tanımlan-
maktadır. Daha geniş bir ifadeyle, 
Birliğin dış ilişkileri; üye olmayan 
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ülkelerle akdedilen anlaşmaları, 
kalkınma yardımlarını, diğer uluslar-
arası kuruluşlarla ilişkilerini, AB’nin 
ortak dış ve güvenlik politikası, ge-
nişleme ve komşuluk politikalarını 
(Bkz. Avrupa Komşuluk Politikası) 
ve Birliğin diğer ülke ve bölgelerle 
ilişkilerini kapsayacak şekilde değer-
lendirilmektedir. 1990’lı yılların ba-
şına kadar temelde ticaret, ortaklık 
ve işbirliği anlaşmaları olarak sınıf-
landırılabilecek ve üçüncü ülkelerle 
farklı derecelerde entegrasyon ön-
gören anlaşmalar akdeden AB’nin 
mevcut durumda üçüncü ülkelerle 
imzaladığı anlaşmalar ile geniş bir 
ticari ağı mevcuttur ve Birlik bu ül-
kelere önemli oranda insani yardım 
ve kalkınma yardımı yapmaktadır. 

AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı 
anlaşmalar çeşitlenmiştir ve içerik 
ve kapsam olarak bazı farklılıklara 
sahip olsa da temelde, AB resmî 
web sitesinde belirtildiği şekilde üç 
kategoriye ayrılarak, şu şekilde ta-
nımlanabilir ve örneklendirilebilir-
ler. 

1) Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmaları. 
(Partnership and Cooperation Ag-
reements) Ortaklık ve İşbirliği An-
laşmaları en düşük entegrasyon dü-
zeyini öngörmekte ve çok kapsamlı 
düzenlemelere yer vermeksizin, ikili 
ticari ilişkileri düzenlemektedir. Bu 
tür anlaşmalara örnek olarak, 1999 
yılında yürürlüğe giren ve güncel-
lenmeleri için müzakerelerine baş-
lanan AB ile Doğu Ortaklığı ülkeleri 
Azerbaycan ve Ermenistan ile imza-
lanan Ortaklık ve İşbirliği Anlaşma-
ları verilebilir. 

2) Ortaklık Anlaşmaları (Associati-
on Agreements), Ekonomik Ortaklık 
Anlaşmaları (Economic Partnership 
Agreements), İstikrar ve Ortaklık 
Anlaşmaları (Stabilisation and As-
sociation Agreements), Derin ve 
Kapsamlı Serbest Ticaret (Alanı) 
Anlaşmaları (Deep and Comprehen-
sive Free Trade Agreements).

AB ile ilgili ülke arasındaki “gümrük 
tarifelerinin azaltıldığı ya da kaldı-
rıldığı ve kurumsal ilişkilerin tesis 
edilerek politikaların kısmi enteg-
rasyonunun sağlandığı daha üst dü-
zey anlaşmalar” ise aralarında yine 
belirli farklılıklar göz önüne alınarak 
AB tarafından Ortaklık Anlaşmaları 
Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları, İs-
tikrar ve Ortaklık Anlaşmaları, Derin 
ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaş-
maları olarak gruplandırılmaktadır. 
Ortaklık Anlaşmalarına Mısır ile 
2004 ve Gürcistan ile 2016 yılından 
beri yürürlükte olan anlaşmalar, 
Ekonomik Ortaklık Anlaşmalarına 
2012 yılından itibaren kısmen yü-
rürlüğe giren ve güncellenmesi için 
2019 yılında müzakerelere başla-
nan Madagaskar ve 2008 yılından 
itibaren kısmen uygulanan Dominik 
Cumhuriyeti ile imzalanan anlaşma 
örnek olarak verilebilir. İstikrar ve 
Ortaklık Anlaşmaları mevcut du-
rumda Batı Balkan ülkelerini (Bkz. 
Batı Balkanlar) içeren aday ve po-
tansiyel aday ülkeler için yürürlükte 
olan anlaşmalardır. Derin ve Kap-
samlı Serbest Ticaret Anlaşmasına 
2016 yılından itibaren kısmi olarak 
yürürlükte olan Doğu Ortaklığı Ül-
kesi Ukrayna ile imzalanan anlaşma 
örnektir.
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3) Gümrük Birliği (Customs Union) 
ve Avrupa Ekonomik Alanı kapsa-
mındaki Ekonomik Alan Anlaşmaları 
(Economic Area Agreement)

İkili ticarette gümrük vergilerinin 
kaldırıldığı, üçüncü ülkelere karşı 
ortak gümrük tarifesinin uygulandı-
ğı ve ekonomi politikalarının Birlik 
ile önemli ölçüde entegre edildi-
ği Gümrük Birliği düzenlemeleri, 
AB’nin üçüncü ülkelerle kurduğu 
en üst düzey ekonomik entegras-
yon biçimlerinden birini simgeler 
ve Andorra ve San Marino ile 1991, 
Türkiye ile 1996’dan itibaren yürür-
lükte olan Gümrük Birlikleri örnek 
olarak verilebilir. İç pazarın bir par-
çası olan Avrupa Ekonomik Alanı’na 
dahil olan İzlanda, Liechtenstein ve 
Norveç ile 1994 ve 1995 yıllarından 
itibaren yürürlükte olan Ekonomik 
Alan Anlaşmaları da en üst düzey 
entegrasyonu içeren anlaşmalardır. 

AB, 2019 yılında ticaret anlaşmaları-
nın uygulanmasına ilişkin yıllık rapo-
runda söz konusu ticaret anlaşmala-
rını dört kategoride incelemektedir. 
Bu kapsamda; tarifelerin kaldırılma-
sını öngören Birinci Nesil Anlaşmalar 
(First Generation Agreements) (Nor-
veç, İsviçre, 8 Akdeniz Ülkesi, Mek-
sika ve Şili ile imzalanan anlaşmalar, 
Türkiye ile Gümrük Birliği ve İstikrar 
ve Ortaklık Anlaşmaları); İkinci Nesil 
Anlaşmalar (Second Generation Ag-
reements) rekabet ve fikri mülkiyet 
haklarının korunması, sürdürülebi-
lir kalkınma gibi alanlarda Birlik ile 
entegrasyon öngören Güney Kore, 
Kolombiya, Peru, Ekvator, Kanada 
ile imzalanan anlaşmalar; üçüncü 

kategoride ticari konularda AB mev-
zuatına uyumu öngören ve Ukrayna 
ile imzalanan Derin ve Kapsamlı Ser-
best Ticaret Anlaşmaları, son olarak 
da Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkele-
rinin ekonomik kalkınma ihtiyaçları 
göz önüne alınarak içeriği oluşturu-
lan Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları 
belirtilmektedir. 

AB’nin dış ilişkileri kapsamında ince-
lenebilecek tüm bu anlaşmalar Birlik 
ile farklı entegrasyon dereceleri ön-
görse de ortak özelliklerinden biri, 
koşulluluk kapsamında da değerlen-
dirilebilecek insan hakları maddeleri 
(human rights clause) içermeleridir. 
Bir başka deyişle, anlaşmalar kapsa-
mındaki ülkeler insan hakları koşul-
larına uymadıkları takdirde, finansal 
ve teknik yardımların kesilmesi ve 
anlaşmanın askıya alınmasına kadar 
uzanabilecek yaptırımlara başvu-
rulması mümkündür. Ancak uygula-
mada siyasi nedenler ve değerler ve 
çıkarlar arasındaki ikilem nedeniyle 
tutarlılık arzetmeyen ve literatürde 
eleştirilen uygulamalar ortaya çıka-
bilmektedir. 
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Avrupa Birliği’nin 
Öncüleri (European 
Union Pioneers)

–Ahmet CERAN ve Hatice YAZGAN–

Avrupa Birliği’nin (AB) temellerini 
atan ve bugünkü haline gelmesinin 
öncülüğünü üstlenen liderler AB’nin 
öncüleri olarak adlandırılmaktadır. 
Kimi AB kaynaklarında “Kurucu Ba-
balar” (founding fathers), Avrupa 
Komisyonu Başkanı Ursula von der 
Leyen’in 1 Aralık 2019 tarihinde Liz-
bon Antlaşması’nın 10. yılı ve oluş-
turulan yeni Komisyonun göreve 
başlaması vesilesiyle yaptığı konuş-
mada belirttiği gibi “kurucu baba 
ve anneleri” olarak tanımlanan bu 
liderler farklı arka planlardan ve si-
yasi yaklaşımlardan gelerek, aynı 
amacı, bir başka deyişle barış içinde 
birleşmiş ve müreffeh bir Avrupa 
idealini hedeflemişlerdir. 

AB resmi web sitesinde “AB’nin ön-
cüleri” olarak ifade edilen ve AB bü-
tünleşmesine en belirgin katkıları ile 
belirtilen isimler şu şekilde sıralan-
maktadır. Federal Almanya’nın ilk 
Şansölyesi Konrad Adenauer (1876-
1967), Lüksemburg’un 15’inci Baş-
bakanı Joseph Bech (1887–1975), 

Beyen Planı’nın mimarı ve ekono-
mik işbirliği konularında öncü, Hol-
landa Dışişleri Bakanı Johan Willem 
Beyen (1897–1976), Birleşik Kral-
lık’ın iki dönem Başbakanı ve “Bir-
leşik Avrupa Devletleri” çağrısını ilk 
ortaya atan öncülerden Winston 
Churchill (1874–1965), İtalya’nın 
cumhuriyeti kabul ettikten sonraki 
ilk Başbakanı ve ortak savunma po-
litikası fikrinin de ilk savunucuların-
dan Alcide De Gaspari (1881–1954), 
Avrupa Komisyonu’nun ilk Başkanı 
ve Almanya eski Dışişleri Bakanı 
Walter Hallstein (1901–1982), Av-
rupa Komisyonu’nun tarımdan so-
rumlu ilk Üyesi ve AB Ortak Tarım 
Politikasının oluşumundaki önemli 
isimlerden Hollandalı siyasetçi Sic-
co Mansholt (1908–1995), Schu-
man Planı ve Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) kurulu-
şuna giden süreçte ilham kaynağı 
olan Fransız siyasetçi Jean Mon-
net (1888–1979) ve onunla birlikte 
1948–1952 yılları arasında Fran-
sa’nın Dışişleri Bakanlığını yürüten, 
tarihe adını AKÇT’nin kuruluş yolu-
nu açan Schuman Planı’nın mimarı 
olarak yazdıran Robert Schuman 
(1886–1963), Benelüks ülkelerinin 
bir araya gelmesi fikrinin ve Roma 
Antlaşması’nın öncü ismi, AB’nin 
Savunma Birliği’ne de inanan, Bir-
leşmiş Milletler’in (BM) 1946 ta-
rihli ilk Genel Kurulu’na başkanlık 
eden ve 1957–1961 yılları arasında 
NATO Genel Sekreterliği görevini 
yürüten Paul-Henri Spaak, federal 
bir AB idealinin öncüsü Altiero Spi-
nelli. Dönemin Almanya Başbakanı 
Helmuth Kohl ve dönemin Fransa 
Cumhurbaşkanı François Mitterand 
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da İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
Fransa ve Almanya arasında işbirli-
ğinin sağlanması ve Avrupa bütün-
leşmesine katkıları ile ön plana çı-
kan liderlerdir. 

AB tarihi bu isimler yanında daha 
birçok ismin etkisi ve çalışmalarıy-
la biçimlenmiştir. AB’nin öncüle-
ri arasında sayılan bu isimler; AB 
resmi web sitesindeki sıralamayla, 
ilk doğrudan seçimle oluşturulan 
Avrupa Parlamentosu’nun 1979–
1982 yılları arasında görev yapan 
ilk kadın Başkanı ve 1974–1979 
yıllarında da Fransa Sağlık Bakanı 
olarak görev yapan Simone Veil, 
1999–2002 yılları arasında Avrupa 
Parlamentosunun ikinci kadın baş-
kanı ve Avro’nun kabul edilmesi 
sürecinde etkili bir rol oynayan Ni-
cole Fontaine, 1943 yılında Avrupa 
Federalist Hareketi kurucularından 
ve 1975 yılında da Brüksel’de As-
sociation Femmes pour l’Europe’u 
kuran Ursula Hirschmann, İkinci 
Dünya Savaşı sonrası İtalya’nın en 
önemli politikacılarından biri olan 
ve 1969–1979 yılları arasında Avru-
pa Parlamenteri olarak görev yapan 
Nilde lotti, 1952 yılında AKÇT Ortak 
Asamblesi’nin ilk kadın üyesi olan 
ve Roma Antlaşması’nın hazırlan-
masında yer alan Marga Klompè, 
2001 yılında İsveç’in AB Dönem 
Başkanlığı sırasında Makedonya’da 
yaşanan çatışmanın çözüme ka-
vuşturulmasındaki rolü ve Avro’ya 
desteği ile öne çıkan Anna Lindh, 
Avrupa Kültür Başkenti girişiminin 
oluşturulmasına öncülük eden ve 
Avrupa’da kültürel farkındalığa kat-
kıları önplana çıkan Yunanistan’ın 

eski Kültür Bakanlarından Melina 
Mercouri, 1979 yılında Avrupa Par-
lamentosuna seçilen ve Avrupa de-
ğerleri ve kadın hakları üzerine kat-
kıları ile tanınan Louise Weiss’dır. 
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Avrupa Birliği’nin 
Sembolleri (European 
Union Symbols)

–Hatice YAZGAN–

Avrupa Birliği (AB) kendine özgü 
sembollere sahiptir. Avrupa Birliği 
resmi web sitesinde ifade edildiği 
üzere, 1985 yılında kabul edilen, 
AB içinde “birlik, uyum ve dayanış-
mayı” simgelediği ifade edilen ve 
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mavi zemin üzerine daire şeklinde 
sıralanmış 12 sarı renkte yıldızın bu-
lunduğu Avrupa Bayrağı ve Beetho-
ven’in dokuzuncu senfonisinin “Ne-
şeye Övgü” (Ode to Joy) bölümün-
den oluşan Avrupa Marşı bu sem-
bollerin en bilinenleridir. Schuman 
Planı’nın açıklandığı 9 Mayıs tarihi 
Avrupa günü olarak kutlanmakta-
dır. 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransa 
Dışişleri Bakanı Robert Schuman 
tarafından açıklanan Schuman Pla-
nı, akabinde 1952 yılında Paris Ant-
laşması ile yürürlüğe girecek Avru-
pa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun 
(AKÇT) kuruluşuna giden yolu aç-
mıştır. Böylelikle Birliğin temelleri-
nin atıldığı 9 Mayıs günü, her yıl AB 
kurumlarının kapılarını halka açtığı 
etkinliklerle kutlanmaktadır. 2000 
yılında ilk defa kullanılan AB’nin slo-
ganı (motto) “Çeşitlilik içinde birlik” 
(unity in diversity) mevcut AB üyesi 
27 ülkenin farklı kültür ve dillerini 
temsil etmektedir. AB’nin başkenti, 
AB kurumlarının çoğunun yer aldığı 
Brüksel/Belçika’dır. Günümüzde AB 
sembolleri arasında 19 AB üyesinin 
kullandığı ortak para birimi Avro 
(Euro) da sayılmaktadır. 
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Avrupa Birliği – Çin 
İlişkileri (European Union 
– China Relations)

–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–

Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki 
ilişkiler, literatürde tartışıldığı şekliy-
le 1970’li yıllarda başlayarak gelişen 
ve Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle 
birlikte kurumsallaşmaya başlayan 
ve 2003 yılından sonra mevcut iş-
birliğine stratejik bir boyutun da ek-
lendiği ve ilişkilerin ivme kazandığı 
bir yöne evrilmiştir. 

Çin ve AB arasındaki ilk resmi ilişki-
ler, ABD’nin Pekin’i diplomatik ola-
rak tanımasından üç yıl sonra 1975 
yılında başlamıştır. 1978 yılında 
taraflar arasında Ticaret ve İşbirli-
ği Anlaşması imzalanmış ve Çin en 
çok gözetilen ulus kaydını elde et-
miştir. 1989 yılına kadar ekonomik 
ilişkiler geliştirilmeye çalışılmıştır. 
Ancak 1989 Tiananmen Meydanı’n-
da demokratik talepler nedeniyle 
toplanan aydın, öğrenciler ve işçi-
lerin gösterilerine karşı hüküme-
tin şiddetle cevap vermesi taraflar 
arasındaki ilişkinin zedelenmesine 
neden olmuş; AB Çin’e ekonomik 
ambargo uygulamaya başlamıştır. 
1990’lı yıllarda Çin’in insan hakla-
rı konusunda uyguladığı reformlar 
nedeniyle ambargolar kaldırılmış 
ancak AB tarafından uygulanan si-
lah ambargosu devam etmiştir. Bu 
dönemde AB – Çin ilişkilerinin kap-
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samı daha sınırlı kalmıştır. Bununla 
birlikte Soğuk Savaş’ın sona ermesi 
ve Dünya Ticaret Örgütü’nün kurul-
ması, Çin ve AB arasındaki ilişkilerin 
de kurumsal hale gelmesini berabe-
rinde getirmiştir. AB, Çin ilişkileri ile 
ilgili olarak ilk uzun vadeli strateji-
sini “Çin-Avrupa İlişkileri İçin Uzun 
Vadeli Bir Politika” başlığı ile açık-
lamıştır. Daha sonra 1998’de “Çin 
ile Kapsamlı bir Ortaklık İnşa Etme” 
stratejisi ilişkilerin temel dayanağı 
olmuştur. Çin’in Dünya Ticaret Ör-
gütü üyesi olmasıyla birlikte AB, Çin 
stratejisini geliştirmiş ve 2003 yılın-
da Avrupa Güvenlik Stratejisi’nin 
bir parçası olarak Çin ile ilişkilerine 
güvenlik ve ekonomik boyutu da ek-
lemiştir. 

Her ne kadar değerler ve normlar 
konusunda iki taraf birbirinden çok 
farklı özelliklere sahip olsalar da iki 
tarafın birbirlerine olan ve gittikçe 
büyüyen ekonomik bağımlılıkları, 
bu farklılıkların önemini azaltmıştır. 
Çin ve AB arasındaki ticaret hac-
mi hızla artmış örneğin 2007 yılına 
gelindiğinde 2003–2007 arasında-
ki ticaret hacmi iki katına çıkmıştır. 
Çin’in en büyük ticaret ortağı AB 
ile arasındaki ikili ticaret ilişkilerin-
de ekonomideki denge AB aleyhine 
bozulmaktadır. 

Bununla birlikte 2008 ekonomik 
krizi ve onun bir uzantısı halinde 
tezahür eden Avro Bölgesi (Borç) 
Krizi, AB ekonomisine ciddi hasar 
verirken, Çin’in de ekonomik olarak 
önlenemez yükselişini beraberinde 
getirmiştir. Ekonomik başarıyla bir-
likte siyasi gücü ve dünya politika-

sındaki etkisi de artan Çin, Batı tarzı 
liberal düzeni de sarsmaya başla-
mıştır. AB; Brexit krizi, Avro Bölgesi 
(Borç) Krizi, göç krizi gibi sorunlarla 
baş etmeye çalışıp komşu bölgeler 
üzerindeki etkinliğini de kaybeder-
ken Çin; Afrika, Asya ve Avrupa’da 
dahil olmak üzere pek çok bölgede 
etkinliğini arttırmış bu durum da ta-
raflar arasındaki ilişkinin dinamikle-
rinin değişmesine neden olmuştur. 
Ekonomik büyüme gücü yavaşlayan 
ve ekonomide rekabetçilik avan-
tajını kaybeden AB, büyük bir tü-
ketici kitlenin olduğu Çin pazarına 
ihracat arttırma hedefini daha fazla 
öne plana çıkarmıştır. Aynı zaman-
da Çin’e verilen dış ticaret açığını 
da azaltacak olan bu hedefe, Çin’e 
yapılacak yabancı yatırımın artırıl-
ması stratejisi de eklenmiştir. Ancak 
en önemli sorunlardan birisi Dünya 
Ticaret Örgütü kurallarına uymayan 
Çin ile ticaret ve yatırım yaparken 
yaşanan sorunlardır. Ulusal paranın 
değeriyle oynama, fikri mülkiyet 
hakları düzenlemelerine uymama 
ve DTÖ düzenlemelerine aykırı şe-
kilde finans, telekomünikasyon ve 
lojistik gibi alanlarda izlenilen ye-
ni-korumacı politikalar, AB ile Çin’in 
sıklıkla karşı karşıya gelmelerine ne-
den olmuştur. Çin’in izlediği ihracat 
odaklı ekonomi politikaları ekonomi 
konusunda zorluklar yaşayan AB ül-
keleri için tedirgin edicidir. Bu çer-
çevede iki taraf arasında bir güven 
sorunu yaşanmaktadır. Bu güvenlik 
ikileminin üstesinden gelmek ikili 
ilişkilerin asıl dayanağı olan yatırım 
ve ticaret ilişkilerinde daha dengeli 
bir ilişki kurarak mümkün olabile-
cektir. 
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Ekonomi konusunda yaşanan anlaş-
mazlıklara rağmen tarafların arala-
rındaki işbirliğini sürdürmek istedik-
lerini de belirtmek gerekir. Özellikle 
her yıl toplanan AB – Çin Zirvesi ve 
taraflar arasında bir işbirliği platfor-
mu oluşturmakta, ilişkilerin daha 
sağlıklı yürütülebilmesi açısından 
önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrı-
ca 2007 yılında kurulan “Üst Düzey 
Ekonomik ve Ticari Diyalog”, 2010 
yılında kurulan “Üst Düzey Strate-
jik Diyalog” ve 2012 yılında kurulan 
“Üst Düzey İnsandan İnsana Diya-
log” da taraflar arasındaki iletişimin 
güçlendirilmesi adına önem taşı-
maktadır. Çin ve AB’nin yaşadıkları 
sorunlara rağmen ilişkilerini daha 
kurumsal bir çerçevede geliştir-
mek istediklerinin en açık örneği, 
tarafların 2013 yılında “AB – Çin İş 
birliği için 2020 Stratejik Gündemi”-
nin oluşturulmasıdır. 2020 Gündem 
Belgesi; “barış güvenlik, refah ve 
sürdürülebilir kalkınma ve insandan 
insana iletişim” olmak üzere dört 
temel alanı içermektedir. Taraflar 
arasındaki sosyalizasyonun gerçek-
leşmesini amaçlayan belge, “bilgi 
alışverişi, algı ve beklentilerin göz-
den geçirilmesi, ortak normların ve 
standartların belirlenmesi” konula-
rında ivme kazanılmasını hedefle-
mektedir. 

Uluslararası ilişkilerin güncel konu-
larından birisi de Çin’in önemli po-
litikalarından olan “Tek Kuşak Tek 
Yol” politikasıdır. Bu proje ile Çin, 
hem uluslararası ticarette önemli 
bir avantaj elde etmiş hem de eski 
İpek Yolu’nun geçtiği bölgeler üze-
rindeki pek çok ülke üzerinde kont-

rol sağlamıştır. Bu bağlamda “Tek 
Kuşak Tek Yol” projesine İtalya’nın 
da eklenmesi, AB içinde önemli so-
runlara neden olmuştur. Bu tür or-
taklıklar, Çin’in Avrupa pazarındaki 
artan gücüne işaret ettiğinden Fran-
sa ve Almanya tarafında tedirgin 
edici olarak nitelendirilebilmekte-
dir. Çin’in Balkan ülkelerine yönelik 
alt yapı yatırımları da AB açısından 
diğer rahatsızlık konusudur. Çin’in 
11 AB üyesi (Estonya, Letonya, Lit-
vanya, Polonya, Çekya, Slovakya, 
Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, 
Romanya ve Bulgaristan) ve beş 
Balkan üyesi (Arnavutluk, Bos-
na-Hersek, Karadağ, K.Makedonya 
ve Sırbistan) ile birlikte kurduğu 
16+1 Platformu çerçevesinde AB ül-
keleri ile yatırımlar, ulaşım, finans, 
bilim, eğitim ve kültür alanların-
da arttırdığı işbirliği ilişkileri, Birlik 
içerisinde bütünlüğe zarar vermesi 
ihtimali nedeniyle endişe yaratmak-
tadır. 16+1 Platformu 2019 yılında 
Yunanistan’ın katılımıyla 17+1 Plat-
formu haline dönmüştür. 

Bu çerçevede Çin, AB içerisinde et-
kisini giderek arttırıp rekabetçilik ve 
ekonomik büyüme anlamında AB’yi 
zorlayarak, gelecekte AB için önem-
li bir ortak olmakla birlikte ciddi bir 
rakip haline gelmiştir. Bu çerçevede 
AB – Çin ilişkileri her yıl düzenlenen 
Çin – AB Zirvesi gibi kurumsal meka-
nizmalarla devam edecektir. Bunun-
la birlikte Çin, AB açısından önemli 
bir rakiptir ve gelecekteki ilişkiler 
rekabet-işbirliği ekseninde şekillen-
meye devam edecektir. Nitekim, 
30 Kasım 2020 tarihinde AB ve Çin 
arasında Kapsamlı Yatırım Anlaşma-
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sı’nın (Comprehensive Agreement 
On Investment) müzakerelerinin 
sona erdiği ve tarafların ilkesel ola-
rak anlaşma şartlarında mutabık 
kaldığı duyurulmuştur. 
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Avrupa Birliği – NATO 
İlişkileri (European Union 
– NATO Relations)

–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–

Avrupa Birliği (AB) – NATO ilişkile-
ri iki örgütün stratejik ortaklığına 
dayanmaktadır. Soğuk Savaş döne-
minde Avrupa’nın güvenlik açısın-
dan tamamen ABD’ye ve NATO’ya 
bağımlı olması, savunma alanında 
bağımsız bir aktör olmasını engel-
lemiştir. NATO, Soğuk Savaş’tan 

AB’nin Avrupa Güvenlik ve Savun-
ma Politikası’nı (AGSP) oluşturmaya 
karar verdiği 1998 yılında gerçek-
leşen Saint Malo Zirvesi’ne kadar 
olan süreçte, Avrupalı partnerleri-
nin savunmasını üstlenmiştir. Soğuk 
Savaş döneminde AB, kendi dış ve 
güvenlik politikasını oluşturmak için 
Pleven Planı, Fouchet Planı gibi giri-
şimler çerçevesinde uzun yıllar çaba 
göstermiştir. Daha sonra oluşturu-
lan Avrupa Siyasi İşbirliği ve sonra-
sındaki gelişmelerle bu alanda daha 
kurumsal adımlar atılmaya çalışılsa 
da bağımsız bir savunma politika-
sı oluşturmak mümkün olmamış-
tır. Soğuk Savaş yıllarında NATO bu 
alandaki üstünlüğünü korumaya de-
vam etmiştir. 

NATO ve AB, Soğuk Savaş sonrası 
dönemde de birlikte çalışarak Av-
rupa’da istikrarı ve yeniden bütün-
leşmeyi sağlamaya çalışmışlardır. 
NATO, Doğu Avrupa ülkelerini sa-
vunma şemsiyesi içerisine alırken, 
AB, Kopenhag Kriterleri çerçevesin-
de bu ülkelerin ekonomik ve siyasi 
dönüşümlerini sağlamıştır. (Bkz. 
Doğu Genişlemesi) Literatürde “Çif-
te genişleme” olarak da isimlendiri-
len bu süreç neticesinde Batı ittifakı 
için istikrar sağlanmış, Soğuk Savaş 
döneminde demir bir perde ile ikiye 
ayrıldığı belirtilen kıta yeniden bir-
leştirilmiştir. Bununla birlikte AB’nin 
kendi savunma politikasını oluştur-
ması fikri, Yugoslavya’nın dağılması 
ve AB’nin Kosova Savaşı’nda hiçbir 
etki gösteremeyerek ABD ile an-
laşmazlıklar yaşaması sonucunda 
yeniden gündeme gelmiştir. 1998 
yılında Birleşik Krallık ve Fransa’nın 
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Saint Malo Zirvesi’nde AGSP’yi ge-
liştirilmesi konusunda karar alma-
sıyla NATO – AB ilişkileri açısından 
bir dönüm noktası yaşanmıştır. Sa-
int Malo Zirvesi’nde AB’nin kendi 
askeri ve savunma politikasını geliş-
tirme kararı, NATO ile AB arasında 
işbirliğinin kurumsal mekanizmala-
rının oluşturulmasını gerektirmiştir. 
Bu dönemde AB’nin savunma ala-
nında tamamen bağımsız bir aktör 
haline gelmesi konusundaki endişe, 
Madeleine Albright’ın belirlediği 3D 
kuralı (“NATO imkân ve kabiliyetle-
ri açısından ikilik yaratılmaması, iki 
taraf arasındaki iletişimin ve karar 
alma mekanizmalarının koparılma-
ması ve NATO ile AB üyeleri arasın-
da ayrımcılık yapılmaması”) ile gide-
rilmiştir.

Soğuk Savaş sona erdikten sonra 
NATO ve AB, çifte genişleme süre-
ciyle Doğu Avrupa ülkelerini de bir-
likte üyeliğe kabul ettikleri için iki 
örgütün pek çok üyesi ortaktır. Bu-
nunla birlikte AB ve NATO’ya para-
lel biçimde üye olmayan ülkeler de 
mevcuttur. Avusturya, Finlandiya, 
İsveç, İrlanda, Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi, Malta AB üyesi ülkeler 
olmakla birlikte NATO’ya üye değil-
dirler. ABD, Kanada, Türkiye, Birle-
şik Krallık (Brexit sonrası), Norveç, 
Karadağ, İzlanda, Arnavutluk ve 
Kuzey Makedonya ise NATO’ya üye 
olup AB üyesi olmayan ülkelerdir. İki 
örgütün üyeleri arasındaki farklılık, 
kurumsal işbirliği için önemli bir so-
run haline gelebilmektedir. Özellikle 
Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yöneti-
mi’nin iki örgüte paralel olarak üye 
olmayışları pek çok sorunu berabe-

rinde getirmiştir. Bu sorunlardan en 
önemlisi, AB’nin gerçekleştireceği 
operasyonlarda NATO’nun imkan-
larının ve kapasitesinin kullanılma-
sına yönelik olmuştur. Türkiye ile 
2001 yılında gerçekleştirilen Ankara 
Mutabakatı/Uzlaşısı ile bu sorun gi-
derilmeye çalışılmıştır. Yunanistan 
tarafından yapılan itirazlar ise 2002 
yılında gerçekleştirilen Brüksel Zir-
vesi kararları ile çözülmüştür. Ancak 
fiilen giderilen sorunlara rağmen 
bu üyelerin uyguladıkları çifte veto 
mekanizması nedeniyle iki örgütün 
işbirliği yapması yolundaki sorunlar 
giderilememiştir. Kâğıt üzerinde de 
olsa işbirliği önündeki sorunların gi-
derilmesiyle 17 Mart 2003 tarihinde 
Berlin-Artı (Berlin-Plus) Anlaşmalar 
paketi oluşturulmuştur. Berlin-Artı 
Anlaşması; AB’nin NATO’nun ope-
rasyonel planlamasını kullanabilme-
sinin garanti edilmesi; AB’nin NATO 
yetenekleri ve ortak varlıklarını kul-
lanabilmesi; AB önderliğindeki ope-
rasyonlar için, NATO Avrupa Mütte-
fik Kuvvetler Yüksek Karargâhı’nın 
(SHAPE) kullanılması seçeneğinin 
bulunmasını içermektedir. Bunun-
la birlikte NATO savunma planlama 
sisteminin gerektiğinde AB operas-
yonları için kullanılabilecek şekilde 
uyarlanması gibi unsurlar da bu 
anlaşmada yer almıştır. Berlin-Artı 
düzenlemelerinden sonra AB, 2003 
yılında Makedonya’da en büyük 
askeri operasyonu olan Concordia 
operasyonunu gerçekleştirmiştir. 
Bu tarihten sonra AB, NATO’nun 
Balkanlar’da gerçekleştirdiği askeri 
operasyonları devralmıştır. Bu ope-
rasyonlar, 1992 yılında Batı Avrupa 
Birliği (BAB) görevleri olarak belirle-
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nen ve Amsterdam Antlaşması ile 
Maastricht Antlaşması’na eklenen 
Petersberg görevleri kapsamında 
gerçekleştirilmiş operasyonlardır. 
Petersberg görevleri; “insani mis-
yonlar ve kurtarma misyonları, 
barış misyonları, barış sağlama da 
dahil olmak üzere çatışmaların ön-
lenmesi ve kriz yönetimi” için be-
lirlenen misyonlardır. Bu çerçevede 
AB’nin NATO misyonlarını devrala-
rak yürüttüğü ve iki örgütün işbirliği 
yaptığı bu yıllar, AB’nin gelecekte 
NATO’ya rakip bir örgüt haline gelip 
gelemeyeceği tartışmalarının da ya-
şandığı yıllardır. 

2003 yılında Irak Savaşı’nda, ABD – 
AB ilişkilerinde olan çatlak, AB’nin 
önce Avrupa Anayasası düzenle-
meleri yapması, sonra da Lizbon 
Antlaşması (2009) ile savunma 
alanında ciddi adımlar atmasına 
neden olmuştur. Anlaşma ile AGSP, 
Ortak Güvenlik ve Savunma Politi-
kası’na (OGSP) dönüşmüş, Avrupa 
Savunma Ajansı’nın güçlendirilme-
si sağlanmış, dayanışma ve Daimî 
Yapılandırılmış İşbirliği (Permanent 
Structured Cooperation-PESCO) ka-
bul edilmiştir. Bu düzenlemeler ile 
savunma alanında daha güçlü ola-
cağı düşünülen AB, Libya operas-
yonundaki başarısız performansı ve 
ilerleyen tarihlerde yaşadığı krizler 
nedeniyle savunma konusunda ken-
disinden beklenilen performansı 
gösterememiştir. 

Uzun yıllar OGSP konusunda bir var-
lık gösteremeyen AB, ABD başkanı 
Donald Trump’ın Avrupalı müttefik-
lerine NATO içerisinde askeri har-

camaları arttırmamaları konusunda 
yönelttiği ağır eleştirileri sonucun-
da, Lizbon Antlaşması ile çerçeve-
si çizilen PESCO’yu oluşturmuştur. 
PESCO muktedir ve gönüllü olan 
üyeler arasında daha yakın bir işbir-
liğini öngörmektedir. 2017 yılında 
17 işbirliği projesi konusunda an-
laşmaya varan 25 üye ülke savunma 
konusunda daha yakın işbirliği yap-
mak için mutabakata varmışlardır. 
Ancak PESCO düzenlemeleri, AB’nin 
gelecekte NATO’ya rakip olacağı an-
lamına gelmemektedir. AB’nin NA-
TO’ya rakip olup olmayacağı soru-
ları artık geçerliliğini kaybetmiş du-
rumdadır. Günümüzde hibrit savaş, 
siber güvenlik tehditleri, asimetrik 
tehditler, yükselen güçlerin yarattığı 
yeni tehditler ve terörizm gibi farklı 
tehditlerle mücadele etmek zorun-
da olan iki örgüt işbirliğine devam 
etmekte ve bu sorunlar konusunda 
iş bölümü yaparak etkin olmaya ça-
lışmaktadırlar. 
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Avrupa Birliği – Rusya 
Federasyonu İlişkileri 
(European Union and 
Russian Federation 
Relations) 

–Habibe ÖZDAL–

Avrupa Birliği (AB) ile Rusya Fede-
rasyonu arasındaki siyasi ve ekono-
mik ilişkiler 1994 yılında imzalanan, 
1997’de 10 yıllığına yürürlüğe giren 
ve 2007’den bu yana her yıl uzatılan 
Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması’na 
(Partnership and Cooperation Agre-
ement–PCA) dayanmaktadır. Rusya 
ile AB arasındaki ilişkilerin siyasi ve 
hukuki altyapısını oluşturan anlaş-
ma, siyasi diyaloğun da temelini 
oluşturmaktadır. İlişkilerin kurum-
sallaşmasının altındaki temel mo-
tivasyon, AB ve Rusya’nın uluslara-
rası alanda birbirlerini önemli birer 
aktör olarak tanımaları ve ortak 
çıkarlarına uygun alanlarda işbirli-
ğine gitmek olmuştur. 2003 yılında 
AB ve Rusya stratejik ortaklıklarını 
güçlendirme ve dört “Ortak Alan” 
(Common Spaces) oluşturarak ara-
larındaki işbirliğini geliştirme kararı 
almışlardır. Bu alanlar: 1) “Ekonomi 
ve çevre”, 2) “Özgürlük, güvenlik ve 
adalet”, 3) “dış güvenlik”, 4)”araştır-
ma, eğitim, kültür”dür.

Rusya’nın AB’nin en büyük komşusu 

olması, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nde sahip olduğu veto yet-
kisi nedeniyle uluslararası alanda 
meydana gelen gelişmeleri etkile-
yebilmesi, coğrafi, tarihsel, kültürel 
bağları vesilesiyle Avrupa’nın hem 
siyasi yapısının hem de güvenlik 
mimarisinin önemli yapıtaşlarından 
birisi olması ve son olarak AB üye-
lerinin değişen oranlarda olmak su-
retiyle Rus doğalgazına olan bağım-
lılıkları, Rusya’yı AB için önemli bir 
aktör haline getirmektedir. 

Rusya açısından ise AB ile ilişkilerin 
konjonktürel gelişmelere paralel 
olarak dönüşen bir önemi vardır. 
SSCB’nin dağılmasının ardından ge-
çen ilk sekiz yıllık dönemde siyasi di-
yalog bakımından ikili ilişkiler büyük 
bir ivme kazanamamıştır. Bu durum 
iki temel neden ile açıklanabilir. Bi-
rincisi Birliğin dönüştürücü rolü ko-
nusunda Rusya’da görülen dirençtir. 
İkincisi ise özellikle 1990’ların ikinci 
yarısında daha fazla öne çıkan bir 
durum olarak, uluslararası alandaki 
gelişmelerin Batılı devletlerin ini-
siyatifleri ile şekillenmesine karşı 
Rusya’nın ekonomik zayıflık ve si-
yasi kaos ortamı nedeniyle aktif bir 
belirleyici olamaması durumudur. 
Bu durumun da etkisiyle 2000’ler-
de Rusya – AB ilişkilerinde Mosko-
va daha pragmatik bir tutum takı-
nacaktır. 2000’li yıllardan itibaren 
AB’nin Rus dış politikasındaki öne-
minin arttığı görülmektedir. Zira bu 
dönemde Avrupa’dan gelecek olan 
yabancı yatırım, hammadde ihra-
catına dayanan Rus ekonomisinin 
dönüştürülmesi bakımından kritik 
önem arz etmiştir. Bu dönemde 
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Rusya – AB ilişkilerinin ekonomik 
alanda enerjinin yoğunluğunu his-
settirdiği tam bir karşılıklı bağım-
lılık niteliği taşıdığı yoğun olarak 
tartışılmaktadır. Nitekim, karşılıklı 
bağımlılığın sonucu olarak, AB’nin 
Rusya’nın en önemli ticaret ortağı 
haline geldiği ve en önemli dış ya-
tırım kaynaklarından biri olduğu gö-
rülmektedir.

Diğer taraftan Moskova açısında ikili 
ilişkilerin sınırı, bahsi geçen çerçeve 
ile sınırlı tutulmuş, “eşitler arası” 
ilişkilerin kurulmasına özen gösteril-
miştir. Bu konuda hassasiyet Avru-
pa’nın eski Sovyet coğrafyasına yay-
maya çalıştığı ‘liberal değerler’ ve 
oynadığı dönüştürücü güç rolünün, 
Moskova tarafından egemenliğine 
zarar verici olarak değerlendirilme-
sinden kaynaklanmıştır. Bu nedenle 
AB’nin Rusya ile kurduğu ilişkilerin 
dinamiği, diğer eski Sovyet coğraf-
yasında bulunan devletlerden fark-
lı olmak durumunda kalmıştır. Bu 
dinamikler nedeniyle ikili ilişkilerin 
niteliği kimi dönemlerde işbirliği 
olurken, kimi dönemlerde ise nor-
matif güç mücadelesi öne çıkmak-
tadır. Rusya ile AB arasındaki ilişki-
lerde krizlerin ve anlaşmazlıkların 
yönetilmesi konusundaki gereklilik, 
Birliğin ve Rusya’nın Avrupa bölgesi-
nin güvenlik ve istikrarını sağlamak 
adına birlikte çalışmaları gerekli iki 
temel aktör olmaları durumundan 
kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte 
dış politika alanında çatışan çıkarlar 
görmek de mümkündür. 2000’li yıl-
lardan bu yana iki aktör arasındaki 
mücadele Avrupa Komşuluk Politi-
kası’nın oluşturulması ile ortaya çı-

kan “ortak komşuluk alanı” (shared 
neighborhood) kavramı ile ifade edi-
len eski Sovyet coğrafyasında ken-
disini göstermiştir. Öyle ki Ukrayna 
Krizi’nin devamında Mart 2014’te 
Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı, Uk-
rayna’nın doğusunda ortaya çıkan iç 
savaş ve sonrasındaki dondurulmuş 
çatışma durumu Rusya’nın Batılı 
devletler ve örgütler ile olan ilişki-
lerinde önemli bir kırılmaya neden 
olmuştur. Bu noktada sadece Rusya 
ile AB arasındaki anlaşmalar askıya 
alınmakla kalmamış, aynı zamanda 
Rusya’ya yönelik AB yaptırımları da 
uygulanmaya konulmuştur. Diplo-
matik ilişkilerdeki kopuşa rağmen 
Avrupa’daki dış politika yapıcıları 
Rusya’nın dışında bırakıldığı her-
hangi bir yapının sürdürülebilir ol-
mayacağı konusunda uzlaşmaktadır. 
Tam da bu bakış açısının etkisiyle, 
Rusya – AB ilişkilerinin içinde bu-
lunduğu kriz ortamı devam etmekle 
birlikte, Rusya’nın AB için bölgesel 
ve küresel gelişmeler söz konusu 
olduğunda stratejik bir oyuncu ve 
ortak olduğu düşüncesi de varlığını 
sürdürmektedir.

Yaşanan siyasi krizlere, söz konusu 
krizlerin getirdiği siyasi kırılmalar ve 
ekonomik yaptırımlara rağmen ta-
raflar arasındaki ekonomik ilişkilerin 
boyutu dikkat çekicidir. Uygulanan 
yaptırımlara ve tüm siyasi krizlere 
karşın Rusya için AB en önemli tica-
ret ortaklarından biri olmaya devam 
etmektedir. 

Rusya ile Birlik arasındaki ticari iliş-
kilerin yoğunluğunun en önemli 
nedenlerinden biri Rusya’nın AB’nin 
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en büyük doğalgaz ve petrol teda-
rikçisi olmasıdır. Rusya açısından 
AB önemli bir pazar iken AB üyesi 
ülkelerin ise Rusya’ya olan değişen 
ölçülerdeki bağımlılığı, enerji te-
dariğinin güvenli, sürdürülebilir ve 
karşılanabilir ölçülerde olması hu-
suslarını her iki taraf için de öne çı-
karmaktadır. Bu nedenlerden ötürü 
bu konuda literatürde üzerinde du-
rulan en önemli konulardan birinin 
Rusya ile AB’nin enerji alanında or-
tak çıkarları olduğunu ve ilişkilerinin 
niteliğinin karşılıklı bağımlılık oldu-
ğu söylenmelidir.
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Avrupa Borç Krizi 
(European Debt Crisis)

Bkz. Avro Bölgesi (Borç) Krizi 

Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Fonu 
(European Regional 
Development Fund 
(ERDF))

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, 
Avrupa Birliği (AB) Bölgesel Politi-
kası’nın araçlarından bir tanesidir. 
1957 yılında Avrupa Ekonomik Top-
luluğu’nu (AET) kuran Roma Antlaş-
ması’nda üye ülkelerin ekonomik 
entegrasyonunun başarılı olması 
için bölgeler arasındaki ekonomik 
gelişmişlik farklarının giderilmesi 
gerektiği vurgulanmıştır. Altı ülke 
ile kurulan AB’de zaman içerisinde 
yaşanan genişlemeler sonucunda 
yeni ülkelerin de Birliğe dâhil olma-
sı ve küreselleşmenin artan etkileri 
neticesinde hem bir ülke içerisin-
deki farklı bölgeler arasındaki hem 
de farklı Üye Devletler arasındaki 
sosyo-ekonomik farklar artmıştır. 
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip 
bölgeler arasında uyumu sağla-
mayı ve dengesizlikleri azaltmayı 
amaçlayan Bölgesel Politika’nın bu 
kapsamda en önemli araçları Avru-
pa Bölgesel Kalkınma Fonu (Euro-
pean Regional Development Fund 
– ERDF) ve Uyum Fonu’dur (Cohe-
sion Fund). Söz konusu iki fon; Av-
rupa Sosyal Fonu (European Social 
Fund), Kırsal Kalkınma için Avrupa 
Tarımsal Fonu (European Agricultu-
ral Fund for Rural Development) ve 
Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu 
(European Maritime and Fisheries 
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Fund) ile birlikte Avrupa Yapısal ve 
Yatırım (European Structural and 
Investment - ESI) fonlarını oluştur-
maktadır.

ESI fonlarının en büyük kısmı olan 
ve 1975 yılında hayata geçirilen 
ERDF, ekonomik ve sosyal olarak 
Birliğin diğer bölgelerinden daha az 
gelişen bölgelerinin kalkınmasına 
yardımcı olmayı amaçlamaktadır. En 
genel tanımıyla Ar-Ge ve yenilikçilik, 
iklim değişikliği ve çevre, KOBİ’lerin 
desteklenmesi ile telekomünikas-
yon, ulaşım, enerji, sağlık, eğitim ve 
sosyal konulardaki altyapı projele-
rini destekleyen ERDF, bölgesel ve 
yerel kalkınmayı artırmayı amaçla-
maktadır. 2014–2020 döneminde 
1.082 milyar Avro’luk AB bütçesi-
nin %32,5’inin (351,8 milyar Avro) 
tahsis edildiği Bölgesel Politika’dan 
en büyük payı 185,3 milyar Avro ile 
ERDF almıştır. 

2014–2020 dönemi için benimse-
nen Bölgesel Politika’nın 11 hedefi 
arasında yatırımları tematik odak-
lanma (thematic concentration) ile 
yenilikçilik ve araştırma, dijital gün-
dem, KOBİ’lerin desteklenmesi ve 
düşük karbon ekonomisi alanlarına 
yoğunlaştıran ERDF, bölgelerin ge-
lişmişlik kategorisine göre söz konu-
su öncelik alanlarında fonları tahsis 
etmiştir. Buna göre Birliğin gelişmiş 
bölgelerinde ERDF fonlarının en az 
%80’i öncelik alanlarından en az iki-
sine odaklanmak durumundayken, 
geçiş bölgelerinde bu oran %60 ve 
az gelişmiş bölgelerde %50 olmuş-
tur. Ayrıca ERDF fonları gelişmiş böl-
gelerde %20 ile düşük karbon eko-

nomisine yönelik yatırımları destek-
lerken, geçiş bölgelerinde %15 ve az 
gelişmiş bölgelerde %12 oranında 
destek sağlamıştır. 
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Avrupa Bütünleşme 
(Entegrasyon) Kuramları 
(European Integration 
Theories)

–Sezgin MERCAN–

Teori, bir olayın ve sürecin açıklan-
masında hangi faktörlerin öne çıka-
rılması gerektiği ve faktörler ile olay 
arasında nasıl bir ilişkinin olduğu 
konusundaki temel referanstır. Teo-
ri, gözlemlerin yapılandırılmasını ve 
anlamlandırılmasını sağlamakta, bir 
açıklamada neyin önemli olduğuna 
ve nasıl tanımlanması gerektiğine 
işaret etmekte, farklı bilgi türleri-
nin ortaya çıkmasına ve dönüşme-
sine yol açmaktadır. Aynı zamanda 
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bir teori olayla ilgili olası sonuçların 
da öngörülmesine yardımcı olmak-
tadır. Eğer olay siyasi ve ekonomik 
bütünleşme ise bunun süreci, ku-
rumsallaşması, varacağı nokta gibi 
hususlar açıklanmak durumundadır. 

Avrupa bütünleşmesinin teorik 
referansla açıklanmasına yönelik 
ihtiyaç, bütünleşme kuramlarının 
önemini yansıtmaktadır. Avrupa 
Birliği’nin (AB) kendine özgü yapı-
sı, geniş ölçekli siyasi ve ekonomik 
bütünleşme hareketleri, karar alma 
mekanizmaları, birimler arasında-
ki etkileşim ve sınırları aşan siyasi, 
ekonomik işlemler farklı kuramsal 
perspektiflerle açıklama yapmayı 
gerektirmektedir. Bütünleşme kap-
samında devletin konumu, bürok-
ratik yapının etkinliği, kimliğin nasıl 
konumlandırıldığı, normatif hassa-
siyetlerin varlığı, ortak politikalar 
hakkında yürütülen müzakere sü-
reçleri, müzakerelerdeki pazarlıklar 
ve karar alma mekanizmasına etki 
eden aktörler değişebilmektedir. Bu 
gibi değişimlerin açıklanabilmesin-
de yine bütünleşme kuramlarından 
yararlanılabilmektedir. Avrupa bü-
tünleşmesini farklı perspektiflerden 
açıklayan Avrupa bütünleşme ku-
ramlarının başlıcaları; işlevselcilik, 
yeni işlevselcilik, hükümetlerarası-
cılık, liberal hükümetlerarasıcılık, 
yeni kurumsalcılık (tarihsel kurum-
salcılık, rasyonel tercih kurumsal-
cılığı, sosyolojik kurumsalcılık) ve 
sosyal inşacılık olarak sıralanabilir. 
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Avrupa Bütünleşmesi 
(Entegrasyonu) 
(European Integration)

–Haluk ÖZDEMİR–

Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonra-
sında başlayan ve günümüzde Avru-
pa Birliği’nin (AB) ortaya çıkmasıyla 
devam eden süreç Avrupa bütün-
leşmesi olarak bilinmektedir. Ulaş-
tığı ekonomik ve parasal birlik aşa-
ması, ortak politika ve kurumlarıyla 
birlikte dünyadaki en başarılı bütün-
leşme örneğidir. Avrupa’da bütün-
leşme düşüncesi yüzyıllarca geriye 
götürebilecek fikirlere dayanmak-
tadır ve tarihsel olarak ilham aldığı 
bazı örneklerden beslenmiştir. Bu 
tarihsel örnekler arasında, ortak bir 
amaç için birlikte hareket edilmesini 
simgeleyen Haçlı Seferleri, ortak bir 
hukuk ve siyaset anlayışını simgele-
yen Roma İmparatorluğu sayılabilir. 
Bir de Avrupa bütünleşmesini zo-
runlu hale getiren olumsuz tarihsel 
örnekler vardır. Örneğin İkinci Dün-
ya Savaşı ve Nazi işgalleri, Avrupa 
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bütünleşmesinin ideolojisini şekil-
lendirmiştir. Buna benzer örnekle-
ri tekrar yaşamamak için özellikle 
anti-Nazizm ve liberalizm, Avrupa 
bütünleşmesinin temel ideolojik 
unsurlarıdır.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, 
Avrupa’nın tarih sahnesindeki dra-
matik düşüşüne neden olmuştur. 
Dünyaya hükmeden Avrupa impa-
ratorlukları bu savaşlar sonrasında 
sıradan devletler konumuna itilir-
ken, ABD ve Sovyetler Birliği Avru-
pa kıtasına hâkim olmuş, kıtayı pay-
laşmış ve bu eski imparatorluklara 
hükmetmeye başlamıştır. Winston 
Churchill, 5 Mart 1946’da ABD’de 
bir üniversitede yaptığı konuşmada 
Avrupa bütünleşmesinin gerekliliği-
ne işaret eden konuşmasını yapmış-
tır.

Avrupalılar açısından psikolojik şok 
etkisi yaratan ve özellikle Fransızla-
rın kabullenemediği asıl gelişmey-
se, eski sömürgeleri olan ABD’nin 
yardımına muhtaç duruma düşmüş 
olmalarıdır. Amerikan hegemonya-
sının en somut olarak hissedildiği 
gelişmelerden biri de Süveyş Krizi 
olmuştur. Eski imparatorluklar olan 
İngiliz ve Fransız devletleri, 1956’da 
Süveyş’te planladıkları komployu 
gerçekleştiremeyince, hem karşı 
bloğun lideri Sovyetler Birliği hem 
de muhtaç oldukları büyük mütte-
fikleri ABD tarafından eleştirilmiş-
tir. Onlar açısından gurur kırıcı bu 
durum, Avrupa’da bütünleşmeyi ve 
Avrupa’nın eski güçlü konumunu 
yeniden ve bütünleşme yoluyla elde 
etmeyi kaçınılmaz hale getirmiştir. 

Avrupa’da bütünleşme çabaları as-
lında İkinci Dünya Savaşı öncesinde 
başlamış, savaşın hemen ardından 
daha da ivme kazanmıştır. Kont Ri-
chard Coudenhove Kalergi tarafın-
dan 1922’de yayınlanan Pan Avrupa 
manifestosu ve ardından 1923’te 
kurulan Pan Avrupa hareketi, içe-
risinde çeşitli politikacı ve devlet 
adamlarını da barındıran önemli 
bir hareketti. Hareketin amacı Av-
rupa’da federal bir birlik sağlamaktı. 
Araya giren Dünya Savaşı hareketi 
sekteye uğratsa da savaşın hemen 
ardından federalist hareketler yeni-
den canlanarak 1948 yılında Avrupa 
Hareketi adı altında birleşerek gü-
nümüzdeki Avrupa bütünleşmesi-
nin temellerini attı.

9 Mayıs 1950’de Robert Schuman 
tarafından ilan edilen plan, günü-
müzde de devam eden Avrupa bü-
tünleşmesinin ilk somut adımı oldu. 
(Bkz. Schuman Planı) Bu plana göre 
bütünleşme, özellikle Almanya ve 
Fransa’yı bir araya getiren bir Kö-
mür ve Çelik Topluluğu olarak baş-
lamalıydı. Çünkü Avrupa’nın karşı-
laştığı sorunların büyük bir kısmının 
temelinde, 1648’den bu yana Al-
man-Fransız gerginliği yatmaktay-
dı. O tarihlerden itibaren Alman 
ulusal birliğini engellemeye çalışan 
bir Fransa ve daha sonra da ulusal 
birliğini sağladıktan sonra Fransa 
ile düşmanca ilişkiler geliştiren bir 
Almanya vardı ve bu iki ülke arasın-
daki gerginlikler, iki dünya savaşıyla 
birlikte Avrupa’nın sonunu getirmiş-
ti. Bu iki ülkenin ulusal çıkarları bir 
şekilde birleştirilmeli ve örtüştürül-
meliydi. Bu çerçevede 1952 Paris 
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Antlaşması’yla birlikte stratejik ve 
askeri sanayi için hayati öneme sa-
hip sektörler olan kömür ve çelik 
sektörlerinin ortak yönetimini sağ-
layan Avrupa Kömür ve Çelik Top-
luluğu (AKÇT) kuruldu. Merkezinde 
Almanya ve Fransa’nın bulunduğu 
topluluğun diğer üyeleri, İtalya, 
Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, 
aynı zamanda AB’nin kurucu altı ül-
kesi (Altılar) olarak bilinir.

Sektörel bazda başlayan bütünleş-
me, daha sonra tüm sektörleri kap-
sayacak şekilde 1957 Roma Ant-
laşması ile Avrupa Ekonomik Top-
luluğu’nun (AET) kuruluşuna yol 
açmıştır. AET’nin temel amacı, üye 
ülkeler arasında önce gümrük birli-
ği ve ardından daha ileri bir bütün-
leşmeyi temsil eden bir ortak pazar 
yaratılmasıdır. Nitekim 1968 yılında 
gümrük birliği ve 1993 yılında da 
ortak pazar aşamalarına geçilmiştir.

1993 yılında yürürlüğe giren ve 
Avrupa Birliği Antlaşması olarak 
da bilinen Maastricht Antlaşması, 
bütünleşmenin amaçlarını yeni-
den tanımlayarak hem ekonomik 
ve parasal birliği bir hedef olarak 
koymuş, hem de bütünleşme süre-
cine ortak dış politika ve içişleri gibi 
siyasi nitelikte yeni unsurlar ekle-
miştir. Bu çerçevede ortak bir para 
birimi olarak Avro oluşturulmuş, 
onu yönetmek için de Avrupa Mer-
kez Bankası kurulmuştur. Böylece 
Avro’ya geçen üye ülkeler hem ulu-
sal paralarından vazgeçmiş, hem 
de parasal politikalar konusundaki 
egemenlik yetkilerini bu bankaya 
devretmiştir.

Avrupa bütünleşmesinin geldiği 
son aşamada 2009 yılında yürürlü-
ğe giren Lizbon Antlaşması Avrupa 
Birliği’ne bugünkü şeklini vermiştir. 
Bu çerçevede Avrupa Birliği’ni ulus-
lararası alanda ayrı bir tüzel kişilik 
olarak tesis eden Lizbon Antlaşma-
sı ile Avrupa Birliği Zirvesi kurumu 
oluşturulmuş, böylece AB’yi ulus-
lararası alanda somut olarak temsil 
eden bir Zirve Başkanı ortaya çık-
mıştır. AB’nin başkanlığını ilk olarak 
Herman von Rompuy üstlenmiştir. 
Bir diğer önemli adım, AB’nin ortak 
dış ve güvenlik politikasını yürüt-
mek üzere dışişleri bakanına ben-
zer bir konum olarak Birlik Dışişleri 
ve Güvenlik Politikası Yüksek Tem-
silciliği (Bkz. Yüksek Temsilci) oluş-
turulmuştur. Yüksek Temsilci’ye 
yardımcı olmak ve onunla birlikte 
çalışmak üzere Avrupa Dış Eylem 
Servisi kurulmuş, AB’nin diğer ül-
kelerde bulunan temsilcilikleri yani 
Avrupa Birliği Delegasyonları bu 
kuruma bağlanmıştır. (Bkz. Birlik 
Delegasyonları) 

Bütünleşmenin ulaştığı aşamayı 
somutlaştıran bir başka gelişme de 
sınırları ortadan kaldırarak pasa-
portsuz serbest dolaşım ve ortak 
bir vize sistemi oluşturan Schengen 
sistemidir. 1957’de ortaya konulan 
serbest dolaşım hedefi büyük ora-
dan başarılmış olsa da Schengen 
uygulaması aynı zamanda diğer ül-
kelerden gelen insanların da sanki 
tek bir ülkede seyahat ediyormuş 
gibi serbestçe dolaşabilmesini sağ-
lamıştır. Bu durum, aynı zamanda 
AB üyelerinin ortak içişlerine yö-
nelik belli kurumlar yaratmasını da 
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zorunlu hale getirmiştir. Schengen 
Bilgi Sistemi, ortak Schengen vize-
si çerçevesinde AB ülkelerine giriş 
yapan kişilere dair bilgilerin payla-
şılmasını sağlayan ve bu yolla suçla 
mücadeleyi de kolaylaştıran bir sis-
temdir. Aynı bağlamda, 1998 yılında 
kurulan Avrupa Polis Ofisi (Euro-
pol), Avrupa’nın ortak polis teşkilatı 
olarak işlev görmektedir.

Avrupa bütünleşmesi her ne kadar 
federalist bir yönde ilerliyor görün-
se de anti-federalist olarak adlan-
dırılan kesimler, bütünleşmenin bir 
federasyona dönüşmemesi yönün-
de yaklaşım sergilemektedir. Avrupa 
bütünleşmesi, başlangıçtan itibaren 
federalistlerle anti-federalistler ara-
sındaki dengeler çerçevesinde iler-
lemekte ve sürecin hızı bu dengeler 
tarafından belirlenmektedir. Bu yüz-
den resmi AB belgelerinde Avrupa 
Birleşik Devletleri veya Avrupa fe-
derasyonu ifadeleri bir amaç ola-
rak geçmemektedir. Nitekim 1957 
Roma Antlaşması, bütünleşmenin 
nihai hedefi “giderek yakınlaşan bir 
birlik” (an ever closer union) olarak 
belirsiz bir şekilde ifade etmiştir.
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Avrupa Değerleri 
(European Values)

Bkz. Avrupa Birliği Değerleri

Avrupa Denetim 
Otoriteleri (European 
Supervisory Authorities)

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi ve 
finansal piyasaları 2008 küresel kri-
zinden oldukça olumsuz etkilenmiş-
tir. Bunun sonucunda finansal ku-
rumların AB düzeyinde daha sıkı bir 
şekilde denetiminin yanı sıra ulusal 
denetim kurumları arasındaki işbir-
liği ve eşgüdümü sağlayacak ortak 
kurumların oluşturulmasının gereği 
ortaya çıkmıştır. Bu amaçla 2010 yı-
lında AB’de makro ve mikro ihtiyati 
denetimin artırılması amacıyla AB 
düzeyinde yeni bir yapılanmaya gi-
dilmesine yönelik Avrupa Finansal 
Denetim Sistemi (European Sys-
tem of Financil Supervision) oluş-
turulması kararlaştırılmıştır. Sistem 
kapsamında bankacılık, sigortacılık 
ve menkul kıymetler alanlarında 
üç yeni AB denetim otoritesinin ve 
bunlara ilave olarak Avrupa Siste-
mik Risk Kurulu’nun kurulmasını 
öneren düzenleme teklifleri hazır-
lanmıştır. 2010 yılında söz konusu 
teklifler kabul edilerek Avrupa Ban-
kacılık Otoritesi (European Banking 
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Authority – EBA), Avrupa Sigorta 
ve Emeklilik Otoritesi (European 
Insurance and Occupational Pen-
sions Authority – EIOPA) ve Avru-
pa Menkul Kıymetler ve Piyasalar 
Otoritesi’nin (European Securities 
and Markets Authority – ESMA) ku-
rulması kararlaştırılmıştır. 

Üye Devletlerdeki denetim ile bir-
likte faaliyet gösteren ve 1 Ocak 
2011 itibarıyla uygulamaya giren 
bağımsız yapıdaki söz konusu ku-
rumlar uyumlaştırılmış kuralların 
sıkı ve uyumlu bir şekilde uygu-
lanmasını sağlamakla yükümlüdür 
ve AB düzeyindeki koordinasyonu 
ulusal denetim unsurlarıyla birleş-
tirmektedir. Bu kurumların temel 
hedefi finansal sektörleri düzenle-
yen kuralların, istikrarın korunması, 
sektörde güvenin artırılması ve tü-
keticilerin korunması amacıyla etkili 
bir şekilde uygulanması; ortak de-
netim kültürünün oluşturulması ve 
tek finans piyasasının oluşturulma-
sına katkı sağlamasıdır. Söz konusu 
kurumlar daha önce faaliyet göste-
ren Avrupa Bankacılık Denetleme 
Kurumları Komitesi, Avrupa Menkul 
Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ve 
Avrupa Sigorta ve Emeklilik Komite-
sinin yerini almıştır. 

Avrupa Finansal Denetim Sistemi 
kapsamında kurulan üç denetleme 
otoritesine ek olarak AB çapında 
finansal sistemin bir bütün halin-
de istikrarını gözetmek ile sorumlu 
bir kurul olan Avrupa Sistemik Risk 
Kurulu (ASRK) da oluşturulmuştur. 
ASRK finansal sistemin istikrarına 
yönelik tehdit oluşturabilecek olası 

riskleri tespit etmek ve izlemekten 
sorumlu olan bu kurum, AB çapında 
finansal sistemin bir bütün halinde 
istikrarını gözetir.
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Avrupa Deniz Gücü 
(European Maritime 
Force–EUROMARFOR 
(EMF))

–Kadri Kaan RENDA ve Burak TAN-
GÖR–

Avrupa Deniz Gücü (Kuvvetleri), 15 
Mayıs 1995 tarihinde Lizbon’da ka-
bul edilen deklarasyon ile Fransa, 
İtalya, İspanya ve Portekiz’in işbir-
liğiyle oluşturulmuştur. Adı geçen 
bu dört ülke Avrupa Acil Müdaha-
le Gücü (EUROFOR) kurucusudur. 
EUROMARFOR veya EMF 1995 yı-
lının Ekim ayında İspanyol amira-
lin komutayı üstlenmesiyle daimî 
olmayan (non-standing), önceden 
yapılanmış (pre-structured) ve ço-
kuluslu bir deniz gücü olarak görev 
yapmaya başlamıştır. EUROMAR-
FOR daimî bir deniz gücüne sahip 
olmayıp, görevin nitelikleri çerçeve-
sinde küçük bir görev grubu olarak 
oluşturulabileceği gibi büyük bir 
görev gücü olarak da yapılandırıla-
bilmektedir. Bu görev gücünde yer 
alacak muharebe unsurları, çıkarma 
ve destek gemilerinin yanı sıra de-
nizaltılar, mayın temizleme gemileri 
ve devriye uçaklarını da içerebil-
mektedir. 

EUROMARFOR, Nisan 1996’da EOLO 
96 tatbikatına katılmıştır. 2002 yı-
lında Doğu Akdeniz’de NATO’dan 
bağımsız olarak ancak NATO’nun Et-
kin Çaba Operasyonuyla (Operation 
Active Endeavour) yakın temas için-
de ilk otonom operasyonunu ger-

çekleştirmiştir. 14 Ocak 2003 – 12 
Aralık 2005 tarihleri arasında ABD 
liderliğindeki Sonsuz Özgürlük Ope-
rasyonu (Operation Enduring Free-
dom) kapsamında Hint Okyanusu’n-
da ikinci görevini ifa etmiştir. Şubat 
2008’den Şubat 2009’a kadar BM 
Lübnan Geçici Görev Gücü (United 
Nations Interim Force in Lebanon-U-
NIFIL) misyonuna bağlı Deniz Görev 
Gücünün komutasını üstlenmiştir. 
2011’den 2016’ya kadar tam 41 ay 
boyunca Avrupa Birliği’nin ATALAN-
TA Operasyonu çerçevesinde Hint 
Okyanusu’nda deniz haydutluğunu 
engellemek için çeşitli görevleri ye-
rine getirmiştir. 

EUROMARFOR’un kurumsal yapı-
lanmasında Bakanlıklar Arası Üst 
Düzey Komite (The High Level In-
ter-Ministerial Committee-CIMIN) 
en yetkili organdır. Bu komite içinde 
üye ülkelerin genelkurmay başkan-
ları, savunma ve dışişleri bakanlık-
larından yetkililer ve diğer resmî 
temsilciler yer almaktadır. Komite, 
EUROMARFOR’un yetki ve görevle-
ri, gerçekleştireceği operasyonların 
amaç ve hedeflerini belirlemek ve 
bu konularda askerî ve siyasi işbir-
liğini sağlamakla yükümlüdür. Ko-
mite, gerekli görüldüğü takdirde bir 
araya gelir. Bu komiteye bağlı Siya-
si ve Askerî Çalışma Grubu (Politi-
co-Military Working Group-POLMIL 
WG) tüm idari işlerden ve üst düzey 
komitenin almış olduğu kararları 
hayata geçirmekten sorumludur. Bu 
çalışma grubu, üye ülkelerin genel-
kurmay başkanlıklarınca ve dışişle-
ri bakanlıklarınca görevlendirilmiş 
yetkililerden oluşmaktadır. Çalışma 
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grubuna bağlı EUROMARFOR Alt 
Çalışma Grubu ise üye ülkelerin do-
nanma kurmayından seçilmiş yetki-
lilerden oluşturulmuştur. Alt çalış-
ma grubunun görevi, donanmayı il-
gilendiren konularda gerekli tavsiye 
ve görüşleri Siyasi ve Askerî Çalışma 
Grubu’na sunmaktır. EUROMAR-
FOR içinde operasyonel düzeyde 
en üst yetkili Avrupa Deniz Kuvveti 
Komutanıdır. Üye Devletlerin deniz 
kuvvetleri iki seneliğine dönüşümlü 
olarak bu görevi yerine getirmekte-
dirler. Komutan hem kendi ülkesinin 
hem de Avrupa Deniz Gücü Daimî 
Hücresinde (Permanent Cell) yer 
alan personelden faydalanabilmek-
tedir. 2001 yılından beri Yunanistan 
ve Türkiye’den birer deniz subayı 
Avrupa Deniz Gücü Daimî Hücre-
si’nde gözlemci olarak bulunmakta-
dırlar. 
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Avrupa Dış Eylem Servisi 
(European External 
Action Service (EEAS)) 

–Arzu DEMİREL ve Burak TANGÖR–

Avrupa Anayasal Antlaşması’nda 
da yer alan Avrupa Dış Eylem Ser-
visi Lizbon Antlaşması’nın getirdiği 
yeniliklerden biri olup, Avrupa Birli-
ği’nin (AB) diplomatik servisi olarak 
görev yapmaktadır. Lizbon Antlaş-
ması’nda Avrupa Dış Eylem Servisi-
nin organizasyonu ve işleyişinin be-
lirlenmesi Konsey kararına bırakıl-
mıştır. Eski Yüksek Temsilci Catheri-
ne Ashton tarafından sunulan teklif 
sonrasında 26 Temmuz 2010 tarihli 
Konsey kararı ile kurulan Avrupa Dış 
Eylem Servisi, faaliyetlerine resmi 
olarak 1 Ocak 2011’de başlamıştır. 

Avrupa Dış Eylem Servisi, Yüksek 
Temsilci’ye görevini yerine getirir-
ken yardımcı olmakla sorumludur, 
Birliğin üçüncü ülkelerle diplomatik 
ilişkilerini ve stratejik ortaklıklarını 
yönetir ve AB dış ve güvenlik poli-
tikasını yürütür. AB dış politikası-
nın daha etkin ve uyumlu olmasını, 
böylece Birliğin küresel etkisini ar-
tırmayı amaçlar. Politika üretemez, 
ancak Konsey ve Parlamento’nun 
aldığı kararlarda faaliyet gösterir. 
Yüksek Temsilci’ye askeri ve gü-
venlik konularında da tavsiyelerde 
bulunur. Siyasi ve ekonomik destek 
yoluyla barışın tesisi, Ortak Güven-
lik ve Savunma Politikası (OGSP) 
çerçevesinde güvenliğin sağlanma-
sı, Avrupa Komşuluk Politikası vası-
tasıyla AB’nin yakın komşularıyla iyi 
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ilişkilerin sürdürülmesi, kalkınma ve 
insani yardım ile kriz müdahalesi ve 
iklim değişikliği ile insan hakları me-
seleleri Avrupa Dış Eylem Servisinin 
ilgilendiği konuların başında yer al-
maktadır. 

Avrupa Dış Eylem Servisi’nin organi-
zasyon yapısında, Başkanlık görevi 
Yüksek Temsilci tarafından, günlük 
işlerin yürütülmesi ise Genel Sek-
reter ve Genel Sekreter yardımcıları 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Avrupa Dış Eylem Servisi, coğrafi ve 
tematik olarak belirlenmiş direktör-
lüklerden oluşmaktadır. Beş büyük 
departmanı, dünyanın çeşitli bölge-
lerini (Asya-Pasifik, Afrika, Avrupa 
ve Orta Asya, Büyük Orta Doğu ile 
Kuzey ve Güney Amerika) kapsa-
maktadır. Departmanlar, insan hak-
ları, demokrasi desteği, göç, kalkın-
ma gibi küresel ve çok taraflı konu-
ları içermektedir. Ayrıca OGSP’nin 
planlanması ve krize müdahale de-
partmanları da bulunmaktadır. Av-
rupa Dış Eylem Servisi, Üye Devlet-
lerin diplomatik birimleriyle işbirliği 
halinde çalışır. Birlik delegasyonları 
ve ofislerinin yönetilmesi görevi de 
bulunmaktadır. Brüksel’de yer alan 
Konsey, Komisyon ve AB Üye Dev-
letlerinin diplomatik servislerinden 
transfer edilen uzman personel ve 
AB delegasyonlarından oluşmakta-
dır. Avrupa Dış Eylem Servisi yıllık 
faaliyet raporları, AB’nin Ortak Dış 
ve Güvenlik Politikasına (ODGP) 
dair raporları ve insan haklarına 
ilişkin raporlardan oluşmaktadır. 
Avrupa Dış Eylem Servisi Birleşmiş 
Milletler ve uluslararası örgütlerle 
yakın işbirliği içinde çalışır. 
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Avrupa Ekonomik Alanı 
(European Economic 
Area) 

–Emre ATAÇ–

Avrupa Ekonomik Alanı (AEA), 2 
Mayıs 1992 tarihinde, Avrupa Top-
lulukları (AT) ile EFTA üyesi 7 ülke 
(Avusturya, Finlandiya, İsveç, İsviç-
re, İzlanda, Liechtenstein ve Nor-
veç) arasında imzalanan ve 1 Ocak 
1994’te yürürlüğe giren bir Anlaşma 
ile kurulmuştur. AEA Anlaşması, ta-
raflar arasında bir iç pazarın oluştu-
rulması için gerekli olan dört özgür-
lüğe dayanmaktadır: Malların, hiz-
metlerin, kişilerin ve sermayenin 
serbest dolaşımı. Bu anlaşma saye-
sinde EFTA ülkeleri AT iç pazarında 
yer alma olanağına kavuşmuşlardır. 
Dört serbestiye paralel olarak geliş-
tirilmesi kaçınılmaz olan, sosyal po-
litika, tüketicinin korunması, çevre, 
istatistik ve iş kanunları gibi kuralla-
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rın da uyumlaştırılması konuları da 
Anlaşma kapsamında düzenlenmiş 
alanlardır. Ayrıca anlaşma araştırma 
ve teknolojik gelişme, enformasyon 
hizmetleri, eğitim, öğretim ve genç-
lik, istihdam, girişimcilik konuların-
da da düzenlemeler içermektedir. 

AEA Anlaşması, Avrupa Birliği’nin 
ortak tarım ve balıkçılık politikaları 
ile dış politika, güvenlik politikası, 
adalet ve içişleri politikalarını kap-
samaz. AEA bir serbest ticaret anlaş-
masıdır. Ortak bir parasal birlik he-
defi yoktur. İsviçre, 6 Aralık 1992’de 
yapılan referandumun olumsuz so-
nuçlanması üzerine AEA’nın dışında 
kalmış olmasına rağmen, AB ülkeleri 
ile imzaladığı ikili sektörel anlaşma-
lar ile AEA anlaşması kapsamındaki 
öngörülmüş olan birçok serbestiyi 
elde edebilmiştir. 1995 yılında Avus-
turya, Finlandiya ve İsveç’in Avrupa 
Birliği üyesi olmaları nedeniyle, üye 
sayısı önemli derecede azalmıştır. 
Bugün, söz konusu Anlaşmaya taraf 
olarak yalnızca İzlanda, Liechtenste-
in ve Norveç kalmıştır.

AEA’nın kurumsal yapısına baktı-
ğımızda, AEA Komitesi, AEA Ortak 
Komitesi, AEA Ortak Parlamenterler 
Komitesi, AEA Danışma Komitesi’ni 
görürüz. En yüksek karar alma or-
ganı olan AEA Komitesi yılda iki kez 
toplanır. Komite başkanlığı altı aylık 
sürelerde dönüşümlü olarak AB ve 
EFTA üyesi hükümetlerinin bir üyesi 
tarafından yürütülür.
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Avrupa Ekonomik 
Bütünleşmesi (European 
Economic Integration) 

–T. Mesut EREN–

Avrupa Ekonomik Bütünleşmesi 
kendisine ilk olarak 1957 yılında 
imzalanan Avrupa Ekonomik Top-
luluğu Antlaşması’nda yer bul-
muştur. Üye ülkelerin ekonomi ve 
döviz kuru politikalarını koordine 
etmeleri gereklidir şeklinde ifa-
de edilen bu zorunluluk sayesinde 
ekonomi yönetimlerinin Topluluk 
çıkarını da gözetecek şekilde poli-
tika belirlemeleri istenmiştir. 1968 
yılında, planlanandan 1,5 yıl önce 
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gerçekleştirilen gümrük birliği son-
rasında aynı yıl içerisinde işgücü-
nün serbest dolaşımını sağlayan 
bir tüzük de yayınlanmıştır. 1969 
yılında Lahey’de toplanan Avrupa 
Konseyi, Topluluğun, o zamana ka-
dar elde ettiği başarılardan cesaret 
alarak, ekonomik ve parasal birliğe 
geçişin değerlendirilmesi amacıyla 
bir görevlendirme yapmıştır. Yapılan 
çalışmalar sonrasında, yukarıda da 
değindiğimiz “Werner Planı” ortaya 
çıkmıştır. Plan, ekonomik ve parasal 
birliğe, üç aşamalı bir plan sonrasın-
da ve 10 yıl içerisinde gerçekleştir-
meyi hedef olarak belirlemiş olma-
sına rağmen uluslararası sermaye 
piyasalarında ortaya çıkan sorunlar 
nedeniyle başarılı olamamıştır. Öte 
yandan Dünya ekonomisindeki bazı 
gelişmeler sonucunda ikinci Dünya 
Savaşı’ndan beri devam eden Bret-
ton Woods sistemi çökmüş, ardın-
dan 1972 yılında “Döviz Kuru Yıla-
nı” adı verilen ve katılımcı ülkelerin 
döviz kurlarında istemli veya istem-
siz bir şekilde gerçekleşen dalgalan-
maları azaltarak, istikrar getirmeyi 
amaçlayan bir sistem uygulamaya 
sokulmuştur. Sistemin başarılı şekil-
de uygulanması ve bu sayede elde 
edilen olumlu sonuçlar, 1985 yılına 
gelindiğinde Ekonomik ve Para-
sal Birlik hedefinin canlandırılması 
ile ilgili tartışmalara yeniden ivme 
kazandırmıştır. Bu tartışmalar sıra-
sında Ekonomik ve Parasal Birlik, o 
tarihlerin en önemli hedefi olan Tek 
Pazar’ın tamamlayıcı bir unsuru ola-
rak görülmeye başlanmıştır.     

Komisyon 1985 yılında yayınladığı 
Beyaz Kitap’ta (White Book) Avrupa 

Ekonomik Entegrasyonunun derin-
leştirilerek arttırılması gereğini or-
taya koymuştur. Eski Fransa maliye 
bakanı ve dönemin güçlü komisyon 
başkanı Jacques Delors’un girişimiy-
le başlatılan çalışma, o tarihte 320 
milyonluk bir nüfusa sahip olan Av-
rupa Topluluğu’nun bir ortak paza-
ra (OP) sahip olmasının Roma Ant-
laşması’nın ruhuna ve anlaşmada 
öngörülen hedeflere ulaşması için 
gerekli olduğunu vurgulamıştır. Ger-
çekten de kurucu anlaşmanın he-
defi, malların, hizmetlerin, kişilerin 
ve sermayenin serbest dolaşımının 
sağlandığı, serbest rekabet koşul-
larının geçerli olduğu, üye ülkeler 
arasında hukuk normlarıyla doğru-
dan vergilendirme uygulamalarının 
uyumlaştırıldığı bir ortak pazarın 
oluşturulmasıdır. 

Bu amaca yönelik olarak Topluluğun 
gümrük birliği hedefine, anlaşmada 
öngörülenden 18 ay önce, 1 Tem-
muz 1968 tarihinde ulaşmış olma-
sından övgüyle bahsedilmesine rağ-
men, bunun nihai bir hedef olmadı-
ğı vurgulanmıştır. Hatta daha da ileri 
gidilerek, “Ya Avrupa’nın ekonomik 
entegrasyonunun gerçekleştirilmesi 
için cesaret ve kararlılıkla çalışmaya 
devam edilecek, ya da Avrupa, siya-
si cesaretsizlik ve buna bağlı olarak 
ortaya çıkan sorunlar eşliğinde, ba-
sit bir serbest ticaret bölgesi olarak 
kalmaya mahkûm olacaktır” denil-
miş ve ortak pazarın en geç 1992 
yılına kadar gerçekleştirilmesi için 
AB Konseyi’nin gerçekçi ve bağlayı-
cı bir plan hazırlamasını istemiştir. 
Ortak Pazar hedefine ulaşılabilmesi 
için önündeki tüm engellerin kaldı-
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rılması, teknik uyum ve vergilendir-
me ile ilgili düzenlemeleri de içeren 
300 maddelik bir yapılacaklar listesi 
hazırlanmıştır. 28-29 Haziran 1985 
tarihinde Milano’da toplanan AB 
Konseyi, bu isteği yerinde bularak 
benimsemiş ve çalışmalara başlan-
ması için gerekli yetki ve görevlen-
dirmeyi yapmıştır. Avrupa Birliği’nin 
siyasi ve ekonomik tarihine bakıldı-
ğında “Beyaz Kitap” tek pazarın ger-
çekleştirilmesi yolunda çok önemli 
bir katkı sağlamıştır. 

Topluluk anlaşmalarına getirilen ilk 
değişiklik 1986 yılında 12 AT üyesi 
tarafından imzalanan ve 2 yıllık bir 
onay süreci sonrasında 1 Temmuz 
1987 tarihinde yürürlüğe giren Av-
rupa Tek Senedi’dir. Hem Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu hem de 
Avrupa Ekonomik Topluluğu anlaş-
malarının karar alma süreç ve yeter 
sayılarıyla ilgili önemli düzenleme-
ler getiren bu anlaşmanın Avrupa 
ekonomik entegrasyonu bakımın-
dan önemi, Ortak Pazar’ın gerçek-
leştirilmesi için belirlenen hedef ta-
rihi (31 Aralık 1992) 13. maddesin-
de hükme bağlamış olmasıdır. Yine 
aynı maddede bir tanım yapmış ve 
ortak pazarın, içerisinde sınırların 
olmadığı ve malların, kişilerin, hiz-
metlerin ve sermayenin serbest do-
laşımının garanti altına alındığı bir 
alan olduğunu belirterek, neyin he-
deflendiğini de ortaya koymuştur.   

Anlaşmanın 18. maddesinde, Ortak 
Pazar hedefine ulaşmak amacıyla 
Konsey’in gereken düzenlemeleri 
nitelikli çoğunluk ile karara bağlaya-
bileceği (Avrupa Tek Senedi oy bir-

liği esasını değiştirmiştir) ve ayrıca 
detaylı uyumlaştırma çabaları yeri-
ne karşılıklı tanıma ilkesinin (Cassis 
de Dijon formülü) uygulanması yo-
luna gidilmesi gerektiği hükme bağ-
lanmıştır. 

Komisyon, işi sıkı tutmuş ve Konsey 
üzerindeki baskıyı arttıracak eko-
nomik bir analiz yaptırma yoluna 
gitmiştir. 1986 yılında Komisyon, 
İtalyan banker ve ekonomist Paolo 
Cecchini başkanlığında bir heyete 
1985 tarihinde yayınlanan Beyaz 
Kitap’taki tek Pazar hedefine ulaş-
manın yaratacağı olası makro-eko-
nomik etkileri inceleyen bir rapor 
sipariş etmiştir. Yapılan kapsamlı 
araştırmanın sonuçları 29 Mart 
1988 tarihinde, Şubat ayında topla-
nan ve Tek Pazar konusunda bağla-
yıcı kararlar içeren Delors Planı’nın 
AB Konseyi toplantısında kabul edil-
mesinden yaklaşık bir ay sonra açık-
lanmıştır. Ortaya konan sayısal çalış-
manın sonuçlarına göre ortak Pazar 
hem Topluluk hem de üye ülkelerde 
ekonomik performans ve istihdam 
üzerinde çok olumlu etkilere yol 
açacaktır. Rapora göre bu etki, reka-
bet politikası, Topluluk içerisinde ve 
üye ülkelerde doğru uygulandığında 
enflasyonsuz ve istikrarlı bir büyü-
me (200 Milyar ECU’luk bir bonus) 
yanında milyonlarca yeni iş olanağı 
yaratacaktır.

Tüm bu gelişmelere paralel olarak, 
Avrupa Birliği Adalet Divanı da, 
malların ve kişilerin serbest dolaşı-
mı ile ilgili önüne gelen davalarda 
Topluluk içerisindeki bu hakların 
yorumlanmasında getirdiği genişle-
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tici yorumlarla çok önemli katkılar 
sağlamıştır. 

Aralık 1989 tarihinde Strasburg’ta 
toplanan AB Konseyi, ekonomik ve 
parasal birliğin gerçekleştirilebilme-
si için AB Sözleşmesinde yapılması 
gereken değişiklik ve yeni düzenle-
meleri belirlemek için bir Hükümet-
lerarası konferans (HAK) düzenleme 
çağrısı yaptı. Bu HAK kapsamında 
yapılan çalışmalar, Aralık 1991’de 
Maastricht’te toplanan zirvede 
devlet ve hükümet başkanları tara-
fından onaylanan ve 7 Şubat 1992 
tarihinde Maastricht’te imzalanan 
Avrupa Birliği Anlaşması’nın temel 
taşını oluşturmuştur. 

Tüm bu gelişmeler AB ekonomik 
entegrasyonunun görünmeyen ki-
lometre taşlarını oluşturur. Öte yan-
dan 1961 yılından bu yana Alman-
ya’yı ayıran Berlin Duvarı’nın 9 Ka-
sım 1989 tarihinde yıkılması ile bir-
likte Soğuk Savaş’ın sona ermesi de 
süreçte çok önemli bir psikolojik etki 
yaratmış ve 1992 yılında Maastricht 
Antlaşması’na giden yolu açmıştır. 
Avrupa Birliği’ni kuran anlaşmanın 
giriş kısmında Avrupa Ekonomik 
Entegrasyonu’ndan ne anlaşıldığı 
kısaca anlatılmıştır. Bu anlaşmanın 
ilgili maddeleri Ekonomik ve Para-
sal Birliğin gerçekleştirilmesinde en 
önemli hukuki dayanağı oluşturur. 
Anlaşmanın B maddesinde Birliğin 
hedefi, iç sınırların kalktığı bir alanın 
yaratılması, ekonomik ve sosyal bü-
tünleşmenin güçlendiği ve belirli bir 
süre içerisinde tek para kullanımını 
içerecek şekilde ekonomik ve para-
sal birliğin kurulması yoluyla denge-

li ve sürekli bir ekonomik ve sosyal 
kalkınmanın gerçekleştirilmesi ola-
rak tanımlanmıştır. Yine anlaşmanın 
2. Maddesinde Topluluğun, ortak 
bir Pazar yaratılması, ekonomik ve 
parasal bir birliğin kurulması hedefi 
yanında ekonomik ve sosyal alan-
larda ortak politikalar geliştirilmesi 
yoluyla uyumu ve dengeli bir kal-
kınmayı sağlamakla görevli olduğu 
hükme bağlanmıştır. Maastricht An-
laşması ile birlikte Avrupa Ekonomik 
Topluluğu, Avrupa Birliği adını ala-
rak, ileriye doğru niteliksel bir sıç-
rama yaşamıştır. Ekonomik bir top-
luluktan, siyasi bir birliğe evirilmesi 
hedeflenen yeni yapının sembolü, 
ilk kez getirilen Birlik Vatandaşlığı 
kavramıdır. Maastricht anlaşmasına 
kadar üye ülke vatandaşları serbest 
dolaşım veya yerleşme hakkı gibi 
haklarla ilgili olarak, yani, yalnızca 
herhangi bir ekonomik aktivitede 
bulunmak istediklerinde birer eko-
nomik obje olarak görülmüşlerdir. 
Yeni getirilen düzenlemeyle Avrupa 
Birliği vatandaşı olarak, Birlik içeri-
sinde serbestçe hareket edebilme 
hakkına kavuşmuşlar, birkaç istisna 
dışında, üye ülke vatandaşlarıyla 
eşit konuma getirilmişlerdir. Bu yeni 
yaklaşım, AB vatandaşlarına anlaş-
mayla sağlanan pozitif bir statü hak-
kı olarak tanımlanmaktadır. 

1 Mayıs 1999 tarihinde yürürlüğe 
giren Amsterdam Anlaşması, AB 
tarihinde ilk kez, belirli koşullar al-
tında bazı ülkelere, daha yakın ve 
güçlendirilmiş bir işbirliği yapma 
ve bu amaçla AB kurumlarından 
yararlanma imkanı getirmiştir. Bu 
farklılaştırılmış işbirliği olanağına 
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özellikle Ekonomik ve Parasal Birlik 
ile Schengen Anlaşması bağlamın-
daki işbirlikleri örnek olarak gös-
terilebilir. Üye ülkelerin bir kısmı, 
bazı politika alanlarında yaratılmak 
istenen işbirliğine ve bunun gerek-
tirdiği ödev ve sorumluluklara uyum 
sağlamakta zorluk çekebilirler. Bu 
durum, ilgili alanda daha yoğun iş-
birliğine gitmek veya daha derin 
bir entegrasyon hedefleyen ülkeleri 
bu hedeflerinden alıkoymaz. Diğer 
ülkeler koşulları yerine getirebildik-
lerinde veya hazır olduklarında bu 
işbirliğinde yer alabilirler. Basit gibi 
görünen bu yaklaşım Amsterdam 
Anlaşması’yla getirilmiştir. Bu saye-
de hem daha çok entegrasyon ya da 
daha yoğun bir işbirliği isteyen ülke-
ler hızlı bir şekilde yol alabilmişler 
hem de geride kalan ülkelere zaman 
verilmiş ve kendilerine bir anlamda 
motive olabilecekleri bir hedef ta-
nımlanmıştır. Ekonomik ve Parasal 
Birliğin gerçekleştirilebilmesinde bu 
farklılaştırılmış entegrasyon yönte-
minin katkısı son derece önemlidir. 

Yukarıda sayılan tüm aşamalar başa-
rılı bir şekilde geçilmiş ve bu kriter-
leri yerine getirebilen 11 ülke 1999 
yılına gelindiğinde Ekonomik ve 
Parasal Birliği gerçekleştirmişlerdir. 
İlk aşamada, kriterleri yerine geti-
ren Avusturya, Belçika, Finlandiya, 
Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, 
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve 
İspanya ile 2001 yılında ise Yunanis-
tan Euro Bölgesi’ne katılmışlardır. 1 
Ocak 2002 gününe gelindiğinde 11 
ülkede Euro banknot ve bozuk pa-
raları dolaşıma girdi. Ardından 2007 
yılında Slovenya, Malta ve Güney 

Kıbrıs Rum Yönetimi 2008, Slovakya 
2009, Estonya 2011, Latvia 2014 ve 
Litvanya ise 2015 yılında Ekonomik 
ve Parasal Birliğe üye olmuşlardır. 
Avro, Kasım 2020 tarihi itibarıyla 27 
üyeli Birliğin 19’unda kullanımdadır. 

Euro bölgesinde yaşanan borç kri-
zi, Ekonomik ve Parasal Birliğe olan 
güveni sarsmış olsa da güçlükle 
ulaşılmış olan Ekonomik ve Parasal 
Birliğin değerinin daha iyi anlaşıl-
masına da yolaçmıştır. Yaşanan kriz 
aynı zamanda EPB mimarisinin eksik 
veya tamamlanmamış olduğunu, bu 
yapının mali krizlerin önlenmesi-
ne yoğunlaşarak kriz zamanlarında 
problem çözme yeteneğini ihmal et-
tiğini ortaya koymuştur. Bu bağlam-
da EPB’nin üç aşamada gerçekleşti-
rilmesi öngörülen bir reform planı 
ile tamamlanması ve 2025 yılına ka-
dar gerçek anlamda ekonomik, mali 
ve bütçe birliği yanında bir politik 
birliğe de ulaşılması hedeflenmiştir. 
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Avrupa Ekonomik 
Topluluğu (European 
Economic Community)

–Sanem BAYKAL–

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), 
1957 tarihli Avrupa Ekonomik Top-
luluğu’nu kuran Roma Antlaşma-
sı’nın 1 Ocak 1958’de yürürlüğe 
girmesi ile ayrı bir tüzel kişilik ola-
rak kurulmuştur. Avrupa bütünleş-
mesinin altı kurucu Üye Devletinin 
kurduğu Avrupa Toplulukları’ndan 
biridir. Somut amacı kömür ve çelik 
ile nükleer enerji alanları dışında 
tüm sektörleri kapsayan genel bir 
ortak pazar meydana getirmektir. 
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu 
(AAET) ile aynı zamanda ve farklı bir 
Roma Antlaşması ile kurulmuştur.

Füzyon Antlaşması çerçevesinde 
Avrupa Toplulukları’nın tek ve or-
tak kurumsal yapısının AET’yi kuran 
Antlaşma’da öngörülen yetki, görev 
ve işleyiş prosedürleri çerçevesinde 
faaliyet göstermiştir. Yine, Avrupa 
Toplulukları’ndan birisi olarak, Ma-
astricht Antlaşması (1993) sonrası 
Avrupa bütünleşmesinin birinci sü-
tunu, yani ekonomik bütünleşme 
sütunu kapsamında işlemiştir. Ma-
asticht Antlaşması ile ismi Avrupa 
Topluluğu olarak değiştirilmiş, Liz-
bon Antlaşması (2009) ile de yerini 
Avrupa Birliği’ne bırakarak ortadan 
kaldırılmıştır.
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Avrupa Enerji Güvenliği 
(European Energy 
Security)

Bkz. Enerji Güvenliği

Avrupa Finansal 
Denetçiler Sistemi 
(European System of 
Financial Supervisiors)

–Sevgi İNECİ–

Avrupa Finansal Denetçiler Siste-
mi, 2007 finansal krizinden alınan 
derslerin bir sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu sistem ile Avrupa fi-
nans piyasalarında yer alan aktör-
leri içine alan entegre bir denetim 
sistemi yaratılması öngörülmüştür.
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Bu amaçla 2010 yılında kurumsal 
yapı güçlendirilerek Avrupa Dene-
tim Otoriteleri (European Super-
visory Authorities) ve Avrupa Sis-
temik Risk Kurulu (The European 
Systemic Risk Board) kurulmuştur. 
Bu kurumsal yapılanma Avrupa Fi-
nansal Denetim Sistemi sayesinde 
bir ağ iletişim sistemi üzerinden adı 
geçen bu kurumları ve ulusal denet-
çileri birbirine bağlamaktadır.

Bu iletişim ağının merkezinde Av-
rupa Merkez Bankası (AMB) yer 
almakta ve anılan kurumlarla sıkı 
işbirliği yapmaktadır. Sistemin özün-
de makro ihtiyati ve mikro ihtiyati 
tedbirlere uyulması sözkonusudur. 
Makro ihtiyati tedbirler kapsamın-
da finans sistemi bir bütün olarak 
ele alınmakta ve bu sistemi tehdit 
edebilecek risklerin önlenmesi ve 
yönetilmesi sözkonusu olmaktadır. 
Avrupa finans sisteminin makro ihti-
yati tedbirlerinden sorumlu olan bu 
kurumun merkezi, AMB’nın Frank-
furt’taki merkezinde yer almaktadır 
ve AMB Sekreterliği ile ortak çalış-
maktadırlar.

Avrupa Sistemik Risk Kurulu’nun gö-
revleri arasında sistemik riskleri tes-
bit edebilmek için gerekli olacak her 
türlü veri seti ve bilgiyi derlemek, 
erken uyarı sistemleri geliştirmek, 
risk tanımlarını kolaylaştıracak tav-
siyeler geliştirmek, bu tavsiyeler ışı-
ğında tedbir almak ve bu kapsamda 
da işbirliği ve koordinasyonu sağla-
mak gelmektedir. Mikro ihtiyati ted-
birler özellikle başta bankalar olmak 
üzere sigorta şirketleri ve emeklilik 
fonlarını yöneten şirketleri risk yö-

netiminde güçlendirmeyi hedefle-
mektedir.   

Okuma Listesi

EU Parliament. “European System 
of Financial Supervision (ESFS)”, 
Fact Sheets on the European Union, 
2019 http://www.europarl.europa.
eu/ftu/pdf/en/FTU_2.6.14.pdf

Deutsche Börse Group. European 
System of Financial Supervision 
(ESFS), 2019 https://deutsche-bo-
erse.com/dbg-en/regulation/re-
gulatorytopics/reg-topics-europe-
an-supervisory-authorities

Schoenmaker D. Oosterlo S. “Finan-
cial Supervision in Europe: A Pro-
posal for a new Architecture”, In L. 
Jonung, C. Walkner, & M. Watson 
(Der), Building the Financial Foun-
dations of the Euro. Experiences 
and Challenges s.337-354. London: 
Routledge , 2008. 

Avrupa Güvenlik 
Stratejisi (European 
Security Strategy)

–Hatice YAZGAN–

Avrupa Birliği’nin (AB) dış ve güven-
lik politikasının temel belgelerinden 
biri olan Avrupa Güvenlik Strateji-
si, “Daha İyi Bir Dünyada Güvenli 
Bir Avrupa” (A Secure Europe In a 
Better World) başlığı ile Aralık 2003 
tarihinde yayınlanmıştır. Dönemin 
Yüksek Temsilcisi Javier Solana, Av-
rupa Güvenlik Stratejisi ile “AB’nin 
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ilk defa ortak bir tehdit değerlendir-
mesi yaptığını ve temel değerlerini 
dikkate alarak amaçlarını net bir şe-
kilde ortaya koyduğunu” belirtmiştir. 

Avrupa Güvenlik Stratejisi başlıca üç 
bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm-
de “küresel zorluklar” ve “temel teh-
ditler” ortaya konmakta ve güvenlik 
ortamı tarif edilmekte, ikinci bölüm-
de AB’nin “stratejik amaçları” açık-
lanmakta ve üçüncü bölümde “mev-
cut koşulların Avrupa’ya etkileri ve 
amaçların gerçekleştirilmesi için ya-
pılacaklar” ortaya konmaktadır. 

Stratejide Avrupa’nın sahip olduğu 
refah, güvenlik ve özgürlüğe atıf ya-
pılmakta, ancak dönemin koşulların-
da mevcut zorluklarla tek bir ülkenin 
başa çıkamayacağı belirtilmektedir. 
AB’nin küresel bir aktör olduğu vur-
gulanmakta ve Birliğin karşı karşıya 
olduğu küresel zorluklar ve temel 
tehditler ortaya konmaktadır. Stra-
tejide küresel zorluklar kapsamında, 
Soğuk Savaş sonrası küreselleşme-
nin etkileri ve savaş ve çatışmalara 
dikkat çekilmekte, yoksulluk, kötü 
beslenme ve AIDS gibi salgın has-
talıkların önemli güvenlik endişe-
leri haline geldiği belirtilmektedir. 
Güvenliğin kalkınma için ön koşul 
olduğu, su gibi doğal kaynaklar için 
mücadelelerin küresel ısınmanın et-
kisiyle artacağı ve gelecek yıllarda 
göç hareketlerine sebep olabileceği 
vurgulanmaktadır. Son olarak, Bir-
liğin enerji bağımlılığının da endişe 
kaynağı olduğu ve Avrupa’nın dün-
yanın en büyük petrol ve doğalgaz it-
halatçısı olduğu belirtilmektedir. Av-
rupa Güvenlik Stratejisi’nde Birliğin 

karşı karşıya olduğu temel tehditler 
ise “terörizm, kitle imha silahlarının 
yayılması, bölgesel çatışmalar, başa-
rısız devletler ve organize suç” olarak 
sıralanmaktadır. Stratejide AB’nin 
güvenliğini sağlama ve değerleri-
ni korumak için başlıca üç stratejik 
amacı olduğu belirtilmektedir. Bun-
lar; 1) “Tehditlerin ortaya konması 
ve bu tehditlerle mücadele edilme-
si”, 2) “Komşuluk bölgesinde gü-
venliğin tesis edilmesi” ve 3) “Etkin 
çok-taraflılığa dayalı bir uluslararası 
düzenin desteklenmesi”dir. Özellikle 
komşuluk bölgesindeki ülkelerin iyi 
yönetilmesinin Birlik için önemine 
dikkat çekilmekte, Balkanlarda istik-
rarın sağlanması konusunun önemli 
olduğu vurgulanmaktadır. Arap-İsrail 
sorununun çözümünün AB için stra-
tejik öncelik olduğu ve genel olarak 
Akdeniz bölgesi ülkeleri ile Barselo-
na süreci çerçevesinde işbirliğinin 
Birlik için önemi vurgulanmaktadır. 
Etkin çok-taraflılığa (Bkz. Çok taraf-
lılık) dayalı bir uluslararası düzen 
vurgusu ve bu bağlamda uluslararası 
hukuka bağlılığın belirtilmesi, Birleş-
miş Milletler Şartı’nın uluslararası 
ilişkilerin temel çerçevesi olarak gö-
rülmesi ve Avrupa Güvenlik ve İşbir-
liği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi 
ve diğer uluslararası kuruluşların et-
kinliklerinin sağlanması konuları ve 
NATO ile ilişkilere verilen önem de 
Stratejide yer alan diğer hususlardır. 

Mevcut güvenlik ortamının AB’ye et-
kileri ve amaçların gerçekleştirilmesi 
için yapılması gerekenler de Avrupa 
Güvenlik Stratejisinde ortaya kon-
maktadır. Buna göre, Birliğin strate-
jik amaçlarını gerçekleştirebilmek 
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için uluslararası alanda “daha aktif, 
tutarlı olması ve gerekli imkân ve 
kabiliyetlere sahip olması” gerektiği 
belirtilmektedir. Amaçları gerçek-
leştirmek için “diplomatik, askeri, 
ticari araçların tümünün kullanıl-
ması” ve “stratejik kültürün gelişti-
rilmesi” gereği vurgulanmaktadır. 
Transatlantik ilişkilerin ve uluslara-
rası işbirliğinin AB için taşıdığı önem 
ortaya konmaktadır. Rusya ile daha 
yakın ilişkilerin kurulması gereği, 
Japonya, Çin, Kanada ve Hindistan 
ile stratejik ortaklıklar kurulabile-
ceği belirtilmektedir ve kurulacak 
ilişkilerde “ortak değerlere” yapılan 
vurgu dikkat çekmektedir. Avrupa 
Güvenlik Stratejisi’nin yayınlanma-
sından beş yıl sonra, Aralık 2008 
tarihinde Stratejinin uygulanması 
değerlendirilerek, “enerji güvenli-
ği”,” iklim değişikliği” konuları, “si-
ber güvenlik” gibi Avrupa güvenliği 
için yeni tehditler tanımlanmış ve 
alınacak tedbirlere ilişkin değerlen-
dirmeler ortaya konmuştur. 
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Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Konferansı 
(Conference on Security 
and Cooperation in 
Europe) 

–Erdem DENK–

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konfe-
ransı (AGİK), Soğuk Savaş koşulla-
rında 1962’de tırmanan ve nükleer 
dehşet dengesini gösteren Küba 
Füze Krizi’nin başlattığı yumuşa-
ma döneminin en somut ve kalıcı 
ürünüdür. Soğuk Savaş’ın sembolü 
olan Berlin Duvarı’yla ayrılan “iki 
Almanya”nın birbirini tanımasının 
hemen ardından 1973’te Helsin-
ki’de toplanmıştır. Dönemin Doğu 
ve Batı bloklarının birbirlerinin sı-
nırlarını ve varlıklarını tanımasını 
takip eden konferansların başlan-
gıçtaki resmi amacı, barış içinde yan 
yana ve hatta bir arada yaşamanın 
asgari kurallarını belirlemektir. Do-
layısıyla katılımcı 35 devletin ön-
celikli ortak hedefi, sıcak çatışma 
tehlikesinden uzaklaşılarak kurulan 
barışçıl ortamın sürdürülebilir hale 
getirilmesinin koşullarını ve zemi-
nini inşa etmektir. Bu dönüşümde 
1971-1973 sürecinde dünyada ya-
şanan ekonomik ve politik gelişme-
lerin de önemli bir etkisi vardır. Ör-
neğin ABD, 1971’de aldığı ve Nikson 
Şoku olarak bilinen kararla Bretton 
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Woods Sisteminden kısmen çekile-
rek dalgalı kur rejimini başlatmıştır. 
Böylece üretime ve sosyal devlet 
anlayışına dayalı liberal endüstriyel 
kapitalizm yerini neoliberal finan-
sal kapitalizme bırakmaya başlaya-
caktır. Soğuk Savaş’ın iki süpergüç 
arasında yarattığı rekabetin neden 
olduğu ve 1973 Petrol Krizi’yle de-
rinleşecek ekonomik durgunluktan 
böylece çıkmayı deneyen ABD, ben-
zer bir “esnekliği” gösteremeyen ve 
fakat ideolojisi gereği sahip çıktığı 
devletçiliği devam ettirmekte de 
zorlanan SSCB karşısında göreli bir 
avantaj elde etmiştir. Keza 1971’de 
başlayan ABD-Çin yakınlaşması da 
Sovyetler açısından önemli bir de-
zavantajdır. “Batı”nın artan meş-
ruiyeti karşısında prestij kaybeden 
“Doğu”nun temel önceliği ise eşit 
taraflar olarak karşılıklı hak ve yü-
kümlülüklerin kayıt ve garanti altına 
alınmasıdır.

Bu ortamda toplanan AGİK’te NATO 
şemsiyesi altında örgütlenmiş Batı 
Bloku’nun öncelikli hedefinin sos-
yal, ekonomik, kültürel ve politik 
etki alanını doğuya doğru geniş-
letmek olduğu söylenebilir. Doğu 
Bloku ise daha ziyade mevcut konu-
munu ve statükoyu korumayı önce-
leyecektir. Nitekim AGİK sürecinin 
ilk somut ürünü olan Helsinki Ni-
hai Senedi’nin “sepet” olarak bili-
nen dört bölümü de bu çerçevede 
oluşturulacaktır. Ortak temel ilke-
lerle faaliyet alanlarını tanımlayan 
sepetlerden birincisi, taraflar arası 
ilişkilerin usul ve esaslarını tespit 
etmektedir. Bunlardan egemen eşit-
lik, kuvvet kullanmaktan kaçınma, 

sınırların dokunulmazlığı, toprak 
bütünlüğü, uyuşmazlıkların barışçıl 
çözümü ve içişlerine karışmama gibi 
ilkeler -SSCB tarafının önemsediği 
üzere- mevcut statükonun korun-
masına yöneliktir. Öte yandan, din, 
vicdan ve ifade özgürlüğünü de içe-
ren temel hak ve özgürlüklere saygı 
ile halkların eşit haklarına ve kendi 
kaderini tayin (self-determinasyon) 
ilkesine yer verilmesinde Batı’nın 
ideolojisini yayma ve kendine alan 
açma arayışının etkileri açıktır. İkinci 
sepette düzenlenen teknik (ekono-
mik, bilimsel, teknolojik ve çevre-
sel) konularda işbirliğini kurumsal-
laştırarak derinleştirme anlayışı ise 
artan ilişkilerin ortak fiziki altya-
pısını geliştirmeye yöneliktir. Keza 
üçüncü sepette yer alan aile birlik-
lerinin sağlanması, kültürel değişim 
ve seyahat kolaylıkları gibi konular 
da yine sosyo-kültürel etkileşimin 
idari-hukuksal altyapısını kurma 
amaçlıdır. Nihayet son sepette tüm 
ortak çalışmaların hayata geçirilme-
si sürecini birlikte takip etme, de-
netleme ve geliştirme gibi unsurlar 
üzerinde durulmuştur.

Bir bütün olarak bakıldığında, ta-
rafların Soğuk Savaş’ın başlarına 
damgasını vuran düşmanlık ve ne-
gatif rekabet yerine pozitif rekabet 
ve yakın işbirliğine geçme iradesini 
ön plana çıkardığı açıktır. Nitekim 
Senet’in girişinde “yumuşamayı sü-
rekli ve canlı tutma”, “ortak tarihin 
bilincinde olma” ve “Avrupa’da gü-
venliğin bölünmezliği” gibi ifadeler 
özellikle vurgulanmaktadır. Daha da 
önemlisi AGİK, halefi Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
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tarafından da takip edileceği üzere, 
belirlediği karar alma yöntemiyle 
de uzlaşma iradesini/havasını yan-
sıtmaya ve korumaya özel önem 
verdiğini göstermiştir. Benimsenen 
konsensüs/oydaşma yöntemi, oy-
lama yerine kimsenin itirazı kalma-
yana kadar müzakere edilen ve göz-
den geçirilen “nihai” metnin kabul 
edilmiş sayılması anlayışına dayan-
maktadır. Böylece iki kutbun hiçbir 
üyesinin itiraz etmediği ve dolayısıy-
la herkesin arkasında olduğu ortak 
bir metinde uzlaştığı, uzlaşabildiği 
mesajı hem içe hem de dışa yönelik 
olarak verilmektedir. Bu sembolik 
yöntem, iki süpergüç arasında sür-
mekte olan silahsızlanma görüşme-
leri de dikkate alındığında, aslında 
Soğuk Savaş’ın bitmesi gerektiği dü-
şüncesinin hâkim olmaya başlama-
sının da bir göstergesidir. Nitekim 
Soğuk Savaş’ı Batı lehine bitirecek 
AGİK ilkelerinin herkes tarafından 
kendi evinde hayata geçirilmesi sü-
recinin sembolü olan “bizim ortak 
Avrupa evimiz (our common Euro-
pean home)” ifadesinin 1987’de 
Gorbaçov tarafından kullanılmasıy-
la da AGİK öngörülen hedefine ulaş-
mış olacaktır.

Kasım 1990’da toplanan AGİK zir-
vesinde “Yeni Bir Avrupa İçin Paris 
Şartı”nın (Charter of Paris for a New 
Europe) imzalanması, aslında Soğuk 
Savaş’ın temelinde yatan ideolojik 
ayrışmanın bitişinin ilanıdır. Şart’ın 
girişinde de belirtildiği gibi, “cephe-
leşme çağının ve Avrupa’nın bölün-
müşlüğünün son bulması” anlamına 
gelen derin değişiklikler tarihi bek-
lentilere neden olmuş, “Avrupa’da 

yeni bir demokrasi, barış ve birlik 
çağı” açılmıştır: “Zamanımız, halk-
larımızın onlarca yıldır yüreklerinde 
besledikleri umut ve beklentileri 
gerçekleştirme zamanıdır. Bunlar, 
insan hakları ve temel özgürlük-
lere dayalı demokrasiye sarsılmaz 
bir bağlılık, ekonomik serbesti ve 
toplumsal adalet yolundan elde 
edilecek refah ile tüm ülkelerimiz 
için eşit güvenliktir.” Helsinki Nihai 
Senedi’nin attığı temeller üzerine 
yükselen ve insan hakları, demokra-
si ve hukukun üstünlüğü, güvenliğin 
ortaklaştırılması ve serbest eko-
nominin benimsenmesi gibi temel 
unsurları içerecek şekilde Paris’te 
derinleştirilen “tüm AGİK taahhüt-
lerinin eksiksiz uygulanması” esas 
olacaktır.

Aynı zirvede NATO ve Varşova Paktı 
üyelerinin silahlarını önemli ölçüde 
azaltan Avrupa Konvansiyonel Kuv-
vetler Antlaşması’na imza atması, 
Soğuk Savaş’ı askeri anlamda da 
bitirecektir. Düşmanlığa dayalı blok 
politikaları artık yerini “ortak Avru-
pa evi”nin yeniden inşası çabalarına 
bırakmıştır. Bu dönüşümün Soğuk 
Savaş koşullarında kurulan Avrupa 
Topluluklarını etkilememesi bekle-
nemez. Nitekim bir yandan Alman 
Demokratik Cumhuriyeti’nden baş-
layarak “özgürleşen” Doğu’nun Ba-
tı’ya katılmasının koşulları tanımla-
nacak, diğer yandan ekonomik-hu-
kuksal-teknik temellerini oturtan 
Toplulukların toplumsal ve siyasal 
alana doğru taşmasının zamanının 
artık geldiği konuşulacaktır. Hükü-
metlerüstü Avrupa Birliği’nin (AB) 
derinleşmesinin ve genişlemesinin 
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koşul ve kriterlerinin belirleneceği 
Maastricht Zirvesi 1991’de toplan-
dığında, dağılan SSCB’nin bıraktığı 
boşluğa doğru uzanan AGİK de ye-
rini hükümetler-arası bir yapı olacak 
AGİT’e bırakma sürecindedir.
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Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı 
(Organization for 
Security and Cooperation 
in Europe)

–Erdem DENK–

Soğuk Savaş koşullarında toplanan 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Kon-
feransı’nda (AGİK) 1975 yılında im-
zalanan Helsinki Nihai Senedi, Batı 
ve Doğu blokları arasındaki siyasi, 
askeri, ekonomik ve ideolojik zıt-
lığı/düşmanlığı yumuşatma amacı 
taşımaktaydı. Bu kısa-orta vadeli 

hedefe (Batı lehine) ulaşıldığının 
bir anlamda ilanı olan Paris Şar-
tı (1990) ise, galebe çalan Batı’nın 
siyasi-ideolojik değerlerini “ortak 
Avrupa evi”nin temel ilkeleri olarak 
tanımladı. Bir anlamda yol haritası 
niteliğindeki talep ve beklentilerin 
hayata geçirilmesinde rol oynaya-
cak hükümetler-arası mekanizma-
lar kurma arayışı ise AGİK’in adının 
1995’te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı-AGİT olarak değiştirilme-
siyle sonuçlandı.

Aslında AGİT klasik anlamda hükü-
metler-arası bir örgüt değildir. Zira 
bir kurucu antlaşması yoktur. Do-
layısıyla bir uluslararası hukuk ki-
şiliği de söz konusu değildir. AGİT, 
Helsinki Nihai Senedi ile Paris Şar-
tı’nın çizdiği çerçeve içinde zamanla 
kendi mekanizmalarını da içerecek 
şekilde kurumsal bir varlık, değer 
ve işlevsellik atfedilen/kazandırılan 
kendine has bir yapıdır. Aslında iç 
yapılanması şeklen klasik bir hükü-
metler-arası örgüt niteliğindedir. 
Üye 57 ülkenin hükümet ve devlet 
başkanlarının katılımıyla aralıklarla 
toplanacak Zirve’nin bu ortaklığın 
temel siyasasını, ana faaliyet alan-
larını ve yönelimini belirlemesi, 
dışişleri bakanlarını yılda bir kez 
bir araya getiren Bakanlar Konse-
yi’nin ise Zirve kararlarının hayata 
geçirilmesini takip etmesi öngörül-
müştür. Zirve toplantılarının nadi-
ren yapılmasının da etkisiyle AGİT 
adına kararlar Bakanlar Konseyi 
tarafından alınmaktadır. Keza üç 
yıllık dönemler için seçilen genel 
sekreterler, dört bin kadar memu-
runun çalışmalarını ve iç işleyişini 
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koordine ettiği AGİT’i uluslararası 
platformlarda da temsil etmektedir. 
57 üyenin meclislerinden gelen 323 
milletvekilinin oluşturduğu Parla-
menterler Asamblesi ise AGİT’in en 
önemli siyasal müzakere platformu-
dur. Faaliyetlerini Viyana’daki mer-
kez binada ve Kopenhag, Cenevre, 
La Haye, Prag ve Varşova’da bulu-
nan bürolarında yürüten AGİT’in 
kendi organlarına ve üye devletlere 
siyasi-hukuksal konularda danışma 
görüşü veren çeşitli komisyonları 
da bulunmaktadır. 1991’de Serbest 
Seçimler Bürosu olarak kurulmakla 
birlikte 1992’de aldığı isimle De-
mokratik Kurumlar ve İnsan Hakla-
rı Bürosu, Ulusal Azınlıklar Yüksek 
Komiserliği ve Medya Özgürlüğü 
Temsilcisi gibi yapılarının faaliyetleri 
de zaman zaman ciddi karşılık bula-
bilmiştir. Azerbaycan ile Ermenistan 
arasındaki Dağlık Karabağ sorunu-
nun çözümü için 1992’de Rusya, 
Fransa ve ABD’nin eş-başkanlığında 
kurulan ve Türkiye dâhil 13 üyesi 
olan Minsk Grubu ise, nadiren yapı-
lan toplantılara rağmen olumlu bir 
ilerleme kaydedememiştir. Bunda 
Azerbaycan (ve Türkiye’nin) Minsk 
Grubu’nun tarafsızlığı konusundaki 
itirazları da önemli bir etkendir.

Öte yandan, 1990’lar boyunca so-
nuncusu 1999’da İstanbul’da olmak 
üzere düzenli ve sık toplanan Zir-
ve’nin daha sonra sadece 2010’da 
yapılabilmesinin de gösterdiği üzere 
AGİT’in başlangıçtaki “siyasi” moti-
vasyon ve çabası zamanla kaybol-
muştur. Aslında Bakanlar Konseyi 
her yıl (genellikle Aralık ayında) 
toplanmaya devam etmektedir. 

Ancak özellikle Rusya Federasyonu 
Başkanı Putin’in Soğuk Savaş son-
rasına damga vuran “Batı hege-
monyası”nı sorgulayan 2007 Münih 
Güvenlik Konferansı konuşmasıyla 
başlayan süreçte “AGİT ruhu” da 
önemli ölçüde etkilenecektir. Zira 
Rusya, 2000’lerin başında Gürcistan 
ve özellikle de Ukrayna’da yapılan 
seçim süreçlerinde yaşanan renkli 
devrimlerde AGİT seçim gözlemci-
lerinin de rolü olduğunu iddia ede-
cektir. Nitekim Ukrayna’da 2014’te 
başlayan krizle Rusya’nın AGİT (ve 
kısmen AB) özelinde Avrupa kurum-
larıyla mesafesi daha da açılacaktır. 
(Bkz. Ukrayna Krizi) Aslında Rusya, 
AGİT’in Ukrayna’daki seçim, çatış-
ma ve ateşkes dönemlerini izleye-
rek yayınladığı raporların önyargılı 
ve taraflı olduğu itirazını sıklıkla dile 
getirmektedir. Öte yandan AGİT, ta-
raflara görüşecek ortak bir zemin 
de sunacaktır. Özellikle Donbas’ın 
statüsü konusunda 2019 itibariyle 
devam eden görüşmelerin Rusya ve 
Ukrayna ile birlikte AGİT’e de içeren 
Üçlü Temas Grubu olarak yapılması, 
AGİT’in “Doğu ile Batı arasındaki or-
tak zemin” olma vasfını tüm tartış-
malara rağmen bir şekilde sürdür-
düğünü de göstermektedir. 

Öte yandan AGİT, sadece Doğu 
ucunda değil Batı ucunda da kimi 
tartışmalara konu olmaktadır. 2004 
ve 2012 ABD başkanlık seçimlerin-
deki gözlemciliği ciddi eleştiriler al-
mış, bünyesinde azınlıklarla ilgili ya-
pılan çalışma ve açıklamalar nede-
niyle Avrupa’da da sorgulanmıştır. 
AB üyesi de olan Batı Avrupa ülke-
leri lehine “çifte standart” yapıldığı 
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yönündeki itirazlar artmış, 11 Eylül 
saldırıları, Arap Baharı ve Suriye 
Savaşı gibi gelişmelerin toplumsal 
etki ve sonuçları konusunda sessiz/
etkisiz kaldığı dillendirilmiştir. Keza 
yükselen aşırı sağın resmi politikalar 
üzerinde artan etkisi, medya ve ifa-
de özgürlüğü konusunda neredeyse 
tüm ülkelerde çeşitli ölçülerde ya-
şanan sorunlar gibi konularda an-
lamlı ve somut bir tutum almadığı 
eleştirileri de AGİT’in önemli ölçüde 
kredi kaybına uğramasına neden ol-
muştur. Öte yandan, zamanla ağırlı-
ğını özellikle yolsuzluk ve kara para 
aklamayla mücadeleyi de içerecek 
şekilde iyi yönetişime veren AGİT, 
toplum destekli polis eğitimine ka-
dar uzanan yöntemlerle ortak so-
runlara ortak idari çözümler bulma 
zemini ve aracı haline dönüşecektir. 

Kısacası, 1990’larda özellikle devlet-
lere karşı insanların hak ve özgür-
lüklerini koruma ve geliştirme vaa-
dinden kaynaklanan bir iyimserlik 
havasıyla yola çıkan AGİT, 2000’le-
rin ortasından itibaren bu anlamda 
sorgulanmaya başlayacaktır. Taşıdığı 
siyasi anlam ve etkisini büyük ölçü-
de yitirdiğini söylemek pek yanlış 
olmayacaktır. Öte yandan, etkile-
şimleri her geçen gün derinleşen 
ve dolayısıyla ortak sorunlara ortak 
çözümler bulma ihtiyaçları da artan 
üye devletlerin idari yapılarını koru-
ma ve geliştirme işlevinin ön plana 
çıktığı da açıktır. Dolayısıyla, AGİT’in 
güvenliğin değişen anlamına koşut 
bir işbirliği ağı olmaya devam ede-
ceği öngörülebilir. 

Tüm Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri 

AGİT katılımcısıdır ve AB, AGİT ge-
lişmelerinin başlangıcından itibaren 
parçası olmuştur. Birliğin Ortak Dış 
ve Güvenlik Politikasının oluştu-
rulmasından sonra da AB ile AGİT 
arasında işbirliği artarak devam et-
miştir.
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Avrupa Güvenlik 
ve Savunma Kimliği 
(European Security and 
Defence Identity)

–Hatice YAZGAN– 

Avrupa’nın NATO içindeki rolünü 
güçlendiren bir yapı olarak Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Kimliği’nin 
(AGSK) temelleri 1994 yılından iti-
baren atılmış ve nihayetinde AGSK 
1996 yılında Berlin’de gerçekleşen 
NATO Kuzey Atlantik Konseyi Top-
lantısında alınan kararla geliştiril-
miştir. Sözkonusu kararda belirtildiği 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 195

üzere; AGSK; “Avrupalı müttefiklerin 
NATO misyon ve faaliyetlerine daha 
tutarlı ve etkin katkılarının sağlan-
ması” amacıyla, “ortak sorumluluk-
ların yerine getirilmesi” ve “transat-
lantik ortaklığın güçlendirilmesi” için 
oluşturulmuştur. Bu bağlamda NATO 
ve Batı Avrupa Birliği (BAB) arasın-
da işbirliğini sağlayacak toplantıların 
düzenlenmesi ve düzenli danışma 
mekanizmaları oluşturulması öngö-
rülmüştür. 

BAB’ın gerçekleştireceği operasyon-
larda, NATO ve BAB arasında “ayrı-
labilir ama ayrı olmayan” (separab-
le but not separate) yetenekler ve 
varlıkların kullanımı öngörülmüştür. 
AB dış ve güvenlik politikası litera-
türünde; AGSK düzenlemesinin arka 
planında 1990’lı yılların başından iti-
baren, Birliğin dönemin önemli ulus-
lararası olaylarında etkisiz bir ulus-
lararası aktör görünümü sergilemesi 
ve yetersiz kalması gelişmeleri ve bu 
durumun ABD ile ilişkilere yansıma-
sı bulunduğu konu edilmektedir. Bu 
bağlamda, AB’nin güvenlik ve sa-
vunma alanında ABD’ye tabi olması 
ve “yük paylaşımı” (burden-sharing) 
olarak adlandırılan ve ABD’nin askeri 
ve savunma harcamalarında Avru-
pa’nın payının artırılması yönün-
deki talepleri daha fazla gündeme 
gelmeye başlamıştır. Halihazırda, 
NATO üyesi olan ve olmayan AB üye-
leri’nin varlığı ve AB – ABD ile ilişki-
lerindeki sorunlar yanında, güvenlik 
ve savunma konularında egemenlik 
hassasiyetinin yüksek olmasından 
kaynaklanan bütünleşme sorunları 
AB’nin güvenlik ve savunma alanın-
da bir politika oluşturma konusunda 

daha yavaş hareket etmesine neden 
olmuştur. Bu koşullar altında AGSK, 
1990’lı yılların başlarında NATO çer-
çevesinde gündeme gelmeye baş-
lamış ve mevcut görünümüne ulaş-
mıştır. 
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Avrupa Güvenlik ve 
Savunma Politikası 
(European Security and 
Defence Policy)

–Hatice YAZGAN–

Maastricht Antlaşması (1993) ile 
ikinci sütun olarak oluşturulan Ortak 
Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ile 
AB güvenlik yapılanmasında önemli 
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bir aşama kaydedilmiştir. Ancak Av-
rupa güvenliğinde süregelen tartış-
malar (ABD’nin NATO’nun Avrupalı 
müttefiklerinin askeri harcamalara 
daha fazla pay ayırmasını istemesi, 
AB güvenlik yapılanmasında NA-
TO’nun rolü gibi), 1990’lı yılların 
geri kalanında ortaya konan kurum-
sal gelişmelerde yeniden gündeme 
gelmiştir. 

Nitekim 1996 yılında NATO çerçe-
vesinde ortaya konan Avrupa Gü-
venlik ve Savunma Kimliği (AGSK), 
oluşumunda da bu tartışmaların ve 
dönemin uluslararası gelişmelerinin 
etkisi görülmektedir. Böylece, 1998 
yılında Fransa ve Birleşik Krallık ara-
sında Saint Malo Bildirisi ile alınan 
kararlar, Avrupa Güvenlik ve Savun-
ma Politikası’na (AGSP) giden yolu 
açmıştır. Bu adım, mevcut kurumsal 
yapılara savunma boyutunu ekleyen 
ve Birliğin kendi savunma politika-
sını oluşturma anlamında önemli 
bir adım olarak kabul edilmektedir. 
Askeri güç ve kurumsal kapasite 
bakımından kararlar alınan Saint 
Malo bildirisi sonuçları 1999 yılın-
da gerçekleştirilen Köln ve Helsinki 
Zirvesi’nde de teyid edilerek Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Politikası’nın 
oluşturulmasında önemli bir mesafe 
katedilmiştir. 2009 yılında yürürlüğe 
giren Lizbon Antlaşması ile Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Politikası’nın 
adı Ortak Güvenlik ve Savunma Po-
litikası olarak değiştirilmiştir (Ayrıca 
bkz. Acil Müdahale Gücü) (Bkz. Te-
mel Hedef) 
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Avrupa Hareketi 
(European Movement)

–Haluk ÖZDEMİR–

1947 yılında Winston Churchill 
ve damadı olan politikacı Duncan 
Sandys öncülüğünde Birleşik Kral-
lık – Fransa eksenli bir Birleşik Av-
rupa Hareketi olarak kurulmuştur. 
Bu hareket, aynı yıl Paris’te Avrupa 
Hareketlerinin Koordinasyonu Ko-
mitesi’ni toplamış, ardından yılın 
sonuna doğru Paris merkezli Avrupa 
Birliği Hareketleri Uluslararası Ko-
mitesi (International Committee of 
the Movements for European Unity 
– ICMEU) kurulmuş, Komite’nin 
Londra’da da bir ofisi açılmıştır. 
Daha sonra başka benzer hareket-
leri koordine edecek şekilde onları 
kendi bünyesine katarak, Avrupa 
Birliği İçin Ortak Uluslararası Komite 
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(“Joint International Committee for 
European Unity”) adı altında faaliyet 
göstermiştir.

Komite’nin en önemli etkinliği, Ma-
yıs 1948’de Lahey’de Avrupa Kon-
seyi’nin kuruluşuyla sonuçlanan Av-
rupa Kongresi’ni toplamasıdır. (Bkz. 
Lahey Avrupa Kongresi) Burada, 
federalist örgütler, Avrupa’da eko-
nomik, parasal ve siyasi bir birliğin 
gerekliliğini ve buna yönelik bir ulus-
lararası örgüt kurulması gerektiğine 
karar verdiler. Daha sonra bu yapı, 
25 Ekim 1948’de federalist örgütle-
rin bir çatı örgütü olarak Avrupa Ha-
reketi adını almıştır. Hareketin 1948-
1950 arasındaki ilk başkanı, aynı 
zamanda kurucusu da olan Duncan 
Sandys olmuştur. Daha sonra baş-
kanlık görevini, Avrupa Birliği’nin 
(AB) doğuşunda önemli roller üst-
lenen Robert Schuman, Paul-Henri 
Spaak ve Walter Hallstein gibi isim-
ler üstlenmiştir.

Günümüzde bir sivil toplum örgü-
tü olarak faaliyet gösteren Avrupa 
Hareketi, Avrupa’da bütünleşmeyi 
desteklemenin yanısıra demokratik 
değerlerin yaygınlaşması ve yerleş-
mesine yönelik etkinliklerine devam 
etmektedir. Hareket içerisinde, AB 
üyelerinin yanısıra üye olmayan Tür-
kiye gibi diğer pekçok ülkeden çeşit-
li kurumlar yer almaktadır. Avrupa 
Hareketi Türkiye olarak da bilinen 
Türkiye Avrupa Birliği Derneği, bu 
hareketin üyesidir.
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Avrupa Hava Seyrüsefer 
Emniyeti Teşkilatı 
(European Organisation 
for the Safety of Air 
Navigation (Eurocontrol)

–Emre ATAÇ–

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği 
Teşkilatı (Eurocontrol); Avrupa kı-
tasındaki hava trafiğinin yönetimini 
sağlamak amacıyla kurulmuş olan 
uluslararası bir örgüttür. 13 Aralık 
1960 tarihinde, Belçika, Fransa, Al-
manya Federal Cumhuriyeti, Lük-
semburg, Hollanda ve Birleşik Kral-
lık temsilcileri tarafından Brüksel’de 
imzalanan öncü anlaşma, Hava Sey-
rüsefer Emniyeti İşbirliğine ilişkin 
Anlaşma, “Eurocontrol” adı altında 
çok taraflı uluslararası bir sözleşme 
olarak düzenlenmitir. Eurocont-
rol’un öncelikli amacı Avrupa’daki 
havacılık sektöründeki tüm pay-
daş çalışmalarını koordine ederek 
daha verimli çalışan bir Pan-Avrupa 
Hava Trafik Yönetim (ATM) sistemi 
geliştirmeya çalışmaktır. Bu bağ-
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lamda örgütün temel etkinlik alanı, 
pan-Avrupa ATM ağının oluşturul-
ması ve geliştirilmesi ve Avrupa ça-
pında sivil havacılık kurallarının ha-
zırlanmasının ve düzenlenmesinin 
sağlanmasıdır. Ayrıca hava trafiğinin 
gelecekteki oluşacak ihtiyaçlarının 
belirlenerek, bunları karşılayacak 
önlemlerin geliştirilmesi, Hava tra-
fik hizmetlerinde çalışanların eği-
timlerinin sağlanması, Hava ulaşımı 
ilgili örnek çalışmalar ve deneyler 
yapılması, üye ülkelerin bu konu-
larda yaptıkları çalışmaların değer-
lendirilmesi, Orta Avrupa’da hava 
trafik kontrol hizmetinin sağlanması 
ve hava seyrüsefer ücretlerinin üye 
devletler adına toplanmasıdır. 

Örgüte aşağıda isimleri sayılan 41 
ülke üyedir: Almanya, Arnavutluk, 
Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, 
Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Er-
menistan, Estonya, Gürcistan, Fin-
landiya, Fransa, GKRY, Hırvatistan, 
Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, 
İsveç, İsviçre, İtalya, Karadağ, Leton-
ya, Litvanya, Lüksemburg, Macaris-
tan, K. Makedonya, Malta, Moldova, 
Monaco, Norveç, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slo-
venya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanis-
tan. Türkiye, 1 Mart 1989 tarihinde 
Teşkilata 10’uncu üye olarak katıl-
mıştır.
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Avrupa İktisadi İşbirliği 
Teşkilatı (Organization 
for European Economic 
Cooperation) 

–Emre ATAÇ–

O.E.E.C. (Organisation Europeen-
ne de Cooperation Economique) 
şeklinde kısaltma ismiyle anılan 
bölgesel nitelikli ekonomik örgüt-
lenme. 1948’de kurulmuş ve Mar-
shall Planı denilen Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Avrupa’yı Kalkındırma 
Programı çerçevesinde yaptığı yar-
dımları yönetmekle görevli olarak 
işe başlamış, sonraları da Avrupa 
ülkelerinin aralarında ekonomik ve 
mali işbirliğini sağlayan bir kurulu-
şa dönüşmüştür. Üye ülkelerin ara-
larında ticareti geliştirmek, üretimi 
arttırmak, malî ve para değerlerinde 
dengeyi sağlamak, ödeme kolaylık-
ları getirmek, insan gücünü kıymet-
lendirmek ve kişilerin üye ülkelerde 
kolaylıkla hareketini sağlamak, eko-
nomik konularda bilgi alışverişi yap-
mak gibi önemli sorunlarla uğramış 
ve yararlı çalışmalarda bulunmuştur.
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Türkiye’de bu örgütün bir üyesi ola-
rak başından beri bütün çalışmalara 
katılmıştır. Bu örgüte başlangıçta 16 
ülke katılmıştır: Avusturya, Belçika, 
Danimarka, Fransa, Yunanistan, İz-
landa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, 
Norveç, Hollanda, Portekiz, İngil-
tere, İsveç, İsviçre ve Türkiye. 1960 
yılında üye sayısı 18 olmuştur. Top-
luluğa 1955’te Almanya, 1959’da 
İspanya üye olmuştur. 

Önceleri Avrupa İktisadi İşbirliği Ör-
gütü (OEEC) adı altında, Marshall 
Planı’nın uygulanmasını kolaylaştır-
mak amacıyla kurulan bu örgütün 
adı 30 Eylül 1961’ de Ekonomik İş-
birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 
şeklinde değiştirilmiştir. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi, katılma kararını 
29 Mart 1961’de onaylamıştır. Ör-
gütün merkezi Paris’tedir. 
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Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (European Bank 
for Reconstruction and 
Development (EBRD))

–Emre ATAÇ–

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) AAA/Aaa kredi notuna sa-
hip, çok uluslu bir kalkınma banka-
sıdır. Ortaklık yapısını 69 ülke ve iki 
uluslararası kurum (AB ve Avrupa 
Yatırım Bankası) oluşturur. 

Orta Avrupa’dan Orta Asya’ya uza-
nan coğrafyada 36 ülkede serbest 
piyasa ekonomisini destekler. EBRD 
bir AB kurumu olmasa da, çalışmala-
rının AB’nin ekonomik kalkınması ve 
AB siyasalarının belirlenmesi anla-
mında önemli bir etkisi vardır. Ulus-
lararası İmar ve Kalkınma Bankası 
(Dünya Bankası) örneğinde olduğu 
gibi, EBRD de kredi vermek serma-
ye yatırımlarını teşvik etmek ve ti-
careti geliştirmek için kurulmuştur. 
Ancak bu bankanın odağında Doğu 
Avrupa’daki eski Sovyet devletle-
rinin serbest piyasa ekonomisine 
geçişlerine yardımcı olmak vardır. 
Fransız Cumhurbaşkanı François 
Mitterrand’ın 1989 yılındaki öne-
risiyle Mart 1991’de çalışmalarına 
başlayan banka, bugün Doğu Avru-
pa ve Orta Asya’nın büyük yatırım-
cısı konumundadır. Dünya Bankası 
çok büyük oranda hükümetlere kre-
di sağlasa da, EBRD kredilerinin yüz-
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de 60’ını özel sektöre vermekte ve 
özelleştirmeyi özendirmek amacıyla 
kamu kuruluşlarıyla da çalışmak-
tadır. Avrupa Yatırım Bankası gibi 
EBRD ‘de de üye ülkelerden gelen 
(genellikle ülkelerin maliye bakanla-
rı) birer temsilciden oluşan bir İdare 
Heyeti vardır. Bu heyet 23 kişilik bir 
yönetim kurulu ile birlikte bankanın 
günlük idaresini gerçekleştirecek bir 
başkan atar. Merkezi Londra da bu-
lunmaktadır.

EBRD, Türkiye’deki faaliyetlerine 
2009 yılında başlamıştır. EBRD, Tür-
kiye ekonomisi için oldukça önemli 
olan KOBİ’leri destekleyerek ülke-
nin sürdürülebilir bir gelişme sağla-
yabilmesine katkıda bulunmayı he-
deflemektedir. Buna paralel olarak, 
kadınların iş dünyasına katılımını 
teşvik etmek için kadınlar tarafın-
dan yönetilen KOBİ’ler için “Kadın 
İşletmelerine Finansman ve Danış-
manlık Desteği Programı”nı yürüt-
mektedir.
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Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (European 
Court of Human Rights)

–Merve AĞZITEMİZ–

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM), Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi (AİHS) uyarınca 1959 yı-
lında kurulmuş olup, Sözleşme’ye 
taraf devletlerin Sözleşme’den ve 
Sözleşme’nin Protokolleri’nden do-
ğan yükümlülüklerine uymasını sağ-
lamak amacıyla yargılama yetkisiyle 
donatılmış bir mahkemedir. Merke-
zi Strazburg’da bulunan AİHM, ulus-
lararası mahkeme statüsündedir. 
Mahkemenin çalışma dilleri İngi-
lizce ve Fransızcadır. Başvurular ise 
taraf devletlerin dillerinden birisi ile 
yapılabilmektedir. 

AİHM’nin şu an için 47 hâkimi bu-
lunmaktadır. Hâkimler, Sözleşme’ye 
taraf olan her bir devletin teklif ede-
ceği 3 aday arasından Avrupa Kon-
seyi Parlamenter Meclisi tarafından 
seçilir. Hâkimlerin görev süresi 9 
yıldır ve bu süre uzatılamamaktadır. 
AİHM hâkimleri tam bağımsızdır ve 
bağımsızlık ve tarafsızlıklarına gölge 
düşürebilecek eylemlerde buluna-
maz.

AİHM gerek idari gerek yargısal faa-
liyet gösteren birimlerden oluşmak-
tadır. Bu birimler idari olarak; Genel 
Kurul, Bölümler ve Filtraj Bölümü-
dür. Genel Kurul, mahkemenin tüm 
hâkimlerinin katılımıyla oluşmak-
tadır. Genel Kurul, üç yıllık bir süre 
için başkanını ve bir veya iki başkan 
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yardımcısını seçmekte, belirli sü-
reler için daireleri oluşturmakta ve 
bunların başkanlarını seçmektedir. 
Ayrıca mahkeme içtüzüğünü kabul 
etmek ve yazı işleri müdürünü seç-
mek gibi görevleri de bulunmakta-
dır. Bölümler, 5 adet olmak üzere 
mahkeme bünyesinde kurulmuştur 
ve içeriğinde daireler bulunmak-
tadır. Her Bölüm, bir başkan, bir 
başkan yardımcısı ve hâkimlerden 
oluşmaktadır. Filtraj Bölümü ise, 
2011 yılından beri çalışmakta olup 
mahkemeye yapılan başvuruların 
tasnifini yapmakta ve bu başvuru-
ların uygun yargısal bölümlere iletil-
mesini sağlamaktadır. 

İdari ve yargısal faaliyet gösteren bi-
rim ayrımından farklı olarak Yazı İş-
leri Müdürlüğü, karma bir birim ola-
rak nitelendirilebilecektir. Yazı İşleri 
Müdürlüğü mahkemeye yargısal iş-
levini gerçekleştirirken hem hukuki 
hem de idari destek sağlamaktadır. 
Görev ve kuruluşu mahkeme içtü-
züğü ile belirlenmektedir. Hukuk-
çular, teknik ve idari uzmanlar ve 
tercümanlardan oluşmaktadır. Yazı 
İşleri Müdürlüğü’nün temel görevi, 
mahkemeye yapılan bireysel baş-
vuruları alarak karar için hazır hale 
getirilmesidir.  

AİHM yargısal olarak; tek hâkim, 
3 hâkimli komite, 7 hâkimli daire 
ve 17 hâkimli büyük daire şeklin-
de oluşmaktadır. AİHM’ye yapılan 
başvurular duruma göre tek hâkim, 
komite veya daire şeklinde topla-
nacak oluşumlardan biri tarafından 
incelenmektedir. Tek hâkim, devlet 
başvuruları dışındaki başvurularda, 

bir başvuru kabul edilebilirlik kriter-
lerini taşımamaktaysa bu başvuru-
yu karara bağlanmaktadır. 3 hâkimli 
komite, bir başvuru AİHM’nin daha 
önce hakkında kararları bulunan bir 
konu ile ilgiliyse bu başvuruyu kara-
ra bağlanmaktadır. 7 hâkimli daire, 
bir başvuru AİHM’nin daha önce 
hakkında kararları bulunmayan bir 
konu ile ilgiliyse bu başvuruyu kara-
ra bağlanmaktadır. 

17 hâkimli büyük daire; başkan, 
başkan yardımcıları, bölüm başkan-
ları ve başvurunun yöneldiği taraf 
devlet hâkimi ile birlikte kura ile 
seçilecek diğer hakimler ile oluş-
maktadır. Bu daire, 7 hâkimli daire 
tarafından verilen kararların temyi-
zen incelenmesi ya da daireler tara-
fından büyük daire lehine yargılama 
yetkisinden el çekildiği durumlarda 
başvuruyu ele almaktadır. Ayrıca 
taraf devletlerin, AİHM kararlarını 
uygulama yükümlülüklerini yeri-
ne getirmediğine ilişkin meseleleri 
de incelemektedir. Bu bağlamda, 
AİHS’nin yorumu ve uygulanması 
bakımından önemli olarak görülen 
sorunlara ilişkin davalara baktığı 
söylenebilecektir. 

AİHM re’sen hareket edememekte-
dir. Bu mahkemeye mutlak suretle 
AİHS’nin ihlali ile ilgili olarak baş-
vurulması gerekmektedir. Ayrıca 
yapılacak başvurular sadece Sözleş-
me’nin tarafı olan devletlere yöne-
lebilmektedir. Sözleşme sisteminin 
dışındaki bir devlete ya da bireylere 
yönelen başvurular mahkeme ta-
rafından kabul edilemez sayılmak-
tadır. AİHM’ye iki şekilde başvuru 
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yapılabilmektedir. Bunlardan ilki 
devlet başvurusudur. Bu başvuruda 
başvurucu devletin mağdur olması 
şartı aranmamaktadır. Yine başvu-
rucu devlet ile aleyhinde başvuruda 
bulunulan devlet arasında bir tanı-
ma ilişkisinin bulunması da gerekli 
değildir. İkinci başvuru şekli ise bi-
reysel başvurudur. Sözleşme’de ta-
nınan haklardan birinin, sözleşme-
ci taraflardan biri tarafından ihlal 
edilerek mağdur olduğunu belirten 
gerçek kişi, hükümet dışı kuruluş ya 
da kişi grupları AİHM’ye başvura-
bilmektedir. Bu bağlamda bireysel 
başvuru yapabilmek için hem sa-
yılan davacı kategorileri içerisinde 
bulunmak hem de Sözleşme’nin 
ihlalinin yarattığı mağduriyet bakı-
mından yeterli delil gösterebilmek 
gereklidir. 

Mahkemeye yapılacak başvurular 
yazılı olmalıdır. Mahkemede incele-
meler genel olarak yazılı şekilde ya-
pılır. Duruşma, çok az davada rast-
lanan bir uygulamadır. Duruşmalar, 
kapalı oturumda yapma kararı alın-
madıkça kural olarak kamuya açıktır.

AİHM önüne bir dosya geldiğinde iki 
aşamalı bir incelemeden geçmekte-
dir. İlk aşamada kabul edilebilirlik 
ikinci aşamada ise davanın esası ele 
alınmaktadır. Kabul edilebilirlik aşa-
masında incelenecek kabul edile-
mezlik kriterleri; usule, yargı yetkisi-
ne ya da esasa ilişkin olabilir. Usule 
ilişkin kabul edilemezlik kriterleri; 
iç hukuk yollarının tüketilmemesi, 
isimsiz başvurular, sürelere riayet 
edilmemesi, mahkeme tarafından 
daha önceden incelenmiş bir başvu-

ruyla aynı olma ve başvuru hakkının 
kötüye kullanılması gibi durumlar-
dır. Yargılama yetkisine ilişkin kriter-
ler; kişi, yer ve zaman bakımından 
bağdaşmazlık halinde ele alınmak-
tadır. Esasa ilişkin kriterler ise, da-
yanaktan yoksun olma ve önemli bir 
zararın bulunmaması olarak değer-
lendirilebilir.

Mahkeme tarafından yapılan ince-
leme sonunda başvuru reddedile-
bilir ya da karar verilebilir. Verilecek 
karar ise ihlal bulunması ya da ihlal 
bulunmaması (davanın reddi) şek-
linde olmaktadır. Mahkeme, yargı-
lamanın her aşamasında, davanın 
AİHS ve Protokolleri ile tanınan in-
san haklarına saygı ilkesinden esin-
lenen bir dostane çözüm yoluyla 
sonuçlanmasını sağlamak için taraf-
lara yardımcı olabilecektir. Tek hâ-
kim ve 3 hâkimli komite tarafından 
verilen kararlar kesindir. 7 hâkimli 
daire kararları ise karar tarihinden 
itibaren 3 ay içerisinde kesinleşir. 
Bu süre içerisinde ilgili davanın bü-
yük daire tarafından incelenmesi 
talebinde bulunulabilir. 17 hâkimli 
büyük daire kararları kesindir. 

Mahkemenin kesin nitelikteki ka-
rarları ilgili devlet açısından bağla-
yıcıdır. Bu kararların uygulanması 
bakımından sorumluluk ise Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bı-
rakılmıştır. Komite, Sözleşme’nin 
ihlalinin tespit edildiği kararlar bakı-
mından ilgili devletin bu kararın ge-
reklerini yerine getirmek için gerekli 
tedbirleri alıp almadığını denetle-
mektedir. 
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Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi (European 
Convention on Human 
Rights)

–Merve AĞZITEMİZ–

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
(AİHS), Avrupa Konseyi üyelerinin 
medeni ve siyasi hakları korumak 
amacıyla imzaladıkları uluslararası 
bir sözleşmedir. 1950 yılında Ro-
ma’da imzalanan bu sözleşme 1953 
yılında yürürlüğe girmiştir. Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu tarafından 
10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilen 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’n-
de yer alan bazı haklar, bu Sözleş-
me sayesinde ortak bir güvenceye 
bağlanmış ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin (AİHM) yargılama 
yetkisi ile birlikte etkin bir koruma 
sistemi içerisine alınmıştır. Avrupa 

Konseyi üyesi her devlet AİHS’ye 
taraf olmak durumundadır ve Söz-
leşme taraf olan devletler açısından 
bağlayıcıdır. Bu bağlamda devlet 
dışı aktörlerin AİHS kapsamında bir 
sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu 
durum, Sözleşme ile korunan haklar 
bakımından gerçekleştirilen bir ihlal 
ile devlet gücünün kullanılması ara-
sında bir bağlantı kurulmasını gerek-
tirmektedir. 

AİHS temel olarak üç bölümden 
oluşmaktadır. Sözleşme’nin birinci 
bölümünü hak ve özgürlükler oluş-
turmaktadır. Yaşam hakkı, işkence 
yasağı ve ayrımcılık yasağı gibi bir-
çok hakkı bünyesinde barındıran bu 
bölüm, ekonomik ve sosyal nitelikli 
haklara ilişkin bir hüküm içerme-
mektedir. Sözleşme’nin ikinci bölü-
mü AİHM’ye ilişkin düzenlemeleri 
içermektedir. Burada AİHM’nin ku-
ruluşu, hâkimler, mahkemenin yapı-
lanması, yargılama usulü ve yetkileri 
ile ilgili olanlar gibi hükümler bu-
lunmaktadır. Sözleşme’nin üçüncü 
bölümü ise çeşitli hükümleri içer-
mektedir. Burada çekinceler, imza 
ve uygulanma ve fesih gibi konular 
düzenlenmektedir. 

Devletlerin AİHS’ye taraf olabilmele-
ri ancak bir onay sürecine bağlı ola-
rak gerçekleşebilmektedir. Bu süreç-
te öncelikle sözleşme imzalanmakta 
sonra ise imzalayan devletin onayı 
gerçekleşmektedir. Son aşamada ise 
onaylama belgeleri Avrupa Konseyi 
Genel Sekreteri’ne verilmektedir. 
Sözleşme, imzacı devletler açısından 
onaylama belgesinin verilmesinden 
itibaren yürürlüğe girmektedir. 
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Devletler AİHS’ye taraf olurken çe-
kince koyma hakkını da kullana-
bilmektedir. Buna göre bir devlet 
Sözleşme’nin imzası ve onaylama 
belgesinin sunulması sırasında, Söz-
leşme’nin belirli bir hükmü hakkın-
da, ülkesinde yürürlükte olan bir 
yasanın bu hükümle bağdaşmazlığı 
konusunda bir çekince koyabile-
cektir. Dikkat edilmesi gerekli olan 
husus ise bu çekincelerin genel ni-
telikli olarak koyulamayacağıdır. 
Aynı zamanda Sözleşme’ye taraf 
olunduktan sonra çekince koyula-
mamaktadır. 

AİHS, on altı Ek Protokol ile des-
teklenmektedir. Bu Protokollerden 
Birinci, Dördüncü, Altıncı, Yedinci, 
On İkinci ve On Üçüncü Protokoller, 
AİHS’ye yeni haklar ve özgürlükler 
eklerken kalan Protokoller AİHS ile 
ilgili değişiklikler getirmiştir. Ek Pro-
tokollerin imza, onay ve yürürlüğü-
ne ilişkin maddeler kendi içlerinde 
düzenlenmektedir. 

AİHS, AİHM tarafından yorumlan-
mak suretiyle, hukuki açıdan sü-
rekli geliştirilen bir enstrümandır. 
Bu alanda gelişmiş içtihat hukuku 
sayesinde Sözleşme hükümlerinin 
anlamı çağa uygun bir şekilde geliş-
mekte ve genişlemektedir. 
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Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’ne Katılım 
(Accession to the 
European Convention on 
Human Rights)

–Merve AĞZITEMİZ–

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
(AİHS) Avrupa Konseyi üyeleri tara-
fından medeni ve siyasi hakları ko-
rumak amacıyla hazırlanmış, 1950 
yılında imzalanmış ve 1953 yılında 
yürürlüğe girmiştir. AİHS’ye katılım 
AİHS md. 59 ile düzenlenmektedir. 
Buna göre Sözleşme Avrupa Kon-
seyi üyelerinin imzalarına açık olup 
onaylanmalıdır ve onaylama belge-
leri Avrupa Konseyi Genel Sekrete-
ri’ne verilmelidir. Sözleşme, on adet 
onay belgesinin verilmesiyle birlik-
te yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’yi 
daha sonra onaylayacak olan imza-
cılar için yürürlük tarihi ise onayla-
ma belgesinin verilmesinden itiba-
ren başlamaktadır. 

Bu hükümler değerlendirildiğinde 
aslında salt olarak bir Sözleşme’ye 
katılım değil, Avrupa Konseyi siste-
mine katılım durumunun söz konu-
su olduğu görülmektedir. 
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Avrupa Birliği (AB), ekonomik te-
melli olarak kurulmuş bulunan bir 
birlik olsa da Avrupa bütünleşmesi 
ilerledikçe salt ekonomik birlikteli-
ğin ötesine geçmiştir. Temel haklar 
zamanla AB açısından önemli bir 
konu haline gelmiştir. Kurucu ant-
laşmalarda hüküm bulunmayan dö-
nemlerde dahi Avrupa Birliği Ada-
let Divanı (Divan) içtihat hukuku 
sayesinde bu alanda ilerleme kay-
dedilmiştir. Bu sayede temel haklar 
AB hukukunun genel ilkelerinin 
ayrılmaz bir parçası haline gelme-
ye başlamıştır. Divan bu içtihadını 
oluştururken Üye Devletlerin ortak 
anayasal geleneklerini ve Üye Dev-
letlerin taraf olduğu insan hakları-
nın korunmasına ilişkin uluslarara-
sı sözleşmeleri rehber almıştır. Bu 
bağlamda AİHS’nin de önemi Divan 
tarafından ayrıca belirlenmiştir. Bu 
gelişmelere karşın, AB bir temel 
haklar koruma mekanizması olma-
dığı gibi ABAD da aslında bir insan 
hakları mahkemesi değildir. Bu 
bağlamda AİHS’ye taraf olma hak-
kındaki tartışmalar süregelmiştir. 
Ayrıca AB, AİHS’ye taraf olmasa da 
Üye Devletlerin tamamı bu Sözleş-
me’nin tarafı haline gelmiştir.  

Lizbon Antlaşması’na (2009) kadar 
olan dönemde kurucu antlaşmalar-
da AİHS’ye katılım ile ilgili bir hüküm 
bulunmamaktadır. Bu bakımdan ka-
tılıma ilişkin yetki sorunlu bir alan 
haline gelmiştir. Bu konuya ilişkin 
olarak ilk kez 1994 yılında ABAD’dan 
Görüş talebinde bulunulmuştur. 
ABAD, 2/94 sayılı Görüş ile AB hu-
kukunun o günkü durumu itibariyle 
AB’nin AİHS’ye katılmak için yet-

kiye sahip olmadığını belirtmiştir. 
Söz konusu katılım, AB’nin farklı bir 
uluslararası sisteme girmesi anla-
mına gelecektir ve Birlik sisteminde 
önemli değişiklikler yapmayı gerek-
tirecektir. Öte taraftan, AB huku-
kunda bu şekilde bir yetki ihdası ol-
mamasından dolayı AB’nin AİHS’ye 
katılım yetkisi bulunmamaktadır. 

2000’li yıllarda özellikle temel hak-
lar ekseninde yapılan tartışmaların 
artması, uzmanlık alanı temel haklar 
olan bir mahkemenin dış denetim 
yapması gerekliliğine ilişkin düşün-
celer, AB Üye Devletlerinin tamamı-
nın AİHS’ye taraf olması ve Avrupa 
Birliği Temel Haklar Şartı üzerinden 
yapılan girişimler bu konunun tekrar 
gündeme gelmesini sağlamıştır. Liz-
bon Antlaşması ile birlikte ABAD’ın 
2/94 sayılı Görüş ile altını çizdiği 
yetki sorununa bir çözüm getirilmiş-
tir. Lizbon Antlaşması ile değişik AB 
Antlaşması md. 6(2)’ye göre Birlik 
AİHS’ye katılır ve bu katılım Birliğin 
kurucu antlaşmalarda belirlenen 
yetkilerinde değişikliğe yol açmaz. 
Yine kurucu antlaşmalara ekli olan 
Birliğin AİHS’ye katılımına ilişkin AB 
Antlaşması Madde 6(2)’ye dair Pro-
tokol (8 numaralı Protokol) de bu 
yönde hazırlanmıştır. 

Lizbon Antlaşması ile düzenlenen 
şekliyle, AB’nin bu sisteme katılabil-
mesi için bir katılım anlaşması yapıl-
ması gerekecektir. Böyle bir anlaş-
manın kabulü için Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) 
md. 218’deki usul takip edilmelidir. 
Buna göre, Konsey bu anlaşma için 
Avrupa Parlamentosu’nun onayın-
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dan sonra oybirliğiyle karar almalı-
dır, dahası bu anlaşmanın akdedil-
mesine ilişkin karar, Üye Devletler 
tarafından kendi anayasal kuralları-
na uygun olarak onaylandıktan son-
ra yürürlüğe girecektir. 8 numaralı 
Protokol’de ayrıca, AB’nin AİHS’ye 
taraf olması durumunda temsil ko-
nusu ile Birlik ve kurumlarının yet-
kilerinin ve AB hukukunun spesifik 
özelliklerinin korunması için alına-
cak önlemler de yer almaktadır.

Böylelikle Lizbon Antlaşması son-
rası AB’nin AİHS’ye katılımı için ça-
lışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bir 
yandan, 1 Haziran 2010 tarihinde 
yürürlüğe giren AİHS’ye Ek 14 nu-
maralı Protokol ile AİHS’ye “Avrupa 
Birliği bu Sözleşme’ye katılabilir” 
düzenlemesi eklenmiştir. Diğer yan-
dan, Komisyon’un tavsiyesi üzerine 
Konsey, 4 Haziran 2010 tarihinde, 
AİHS’ye katılım anlaşmasıyla ilgili 
olarak müzakerelerin başlatılması-
na yetki veren kararı kabul etmiştir. 
Komisyon bu karar ile birlikte müza-
kereci olarak belirlemiştir. Taraflar 
arasındaki resmi görüşmeler 7 Tem-
muz 2010 tarihinde başlamıştır.

Yapılan görüşmeler sonucu orta-
ya çıkan metin, 2013 yılı içerisinde 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komite-
si’ne ve Konsey’e (AB) iletilmiştir. 
Hazırlanan taslak katılım anlaşması 
metninde yer alan (oylama yöntem-
leri ve hâkim seçimi gibi) kurumsal 
öğeler çok fazla tartışma konusu 
edilmemişse de özellikle dava arka-
daşlığı, AB’nin taraf olacağı Proto-
koller ve bunların kapsamı, devlet 
başvuruları ve özellikle AB hukuku-

nun özerkliği gibi konular üzerinde 
tartışmalar şekillenmiştir. Bu taslak 
katılım anlaşması ile ilgili olarak 
2013 yılında ABİHA md. 218/11 
çerçevesinde ABAD’dan Görüş ta-
lebinde bulunulmuştur. Belirtilme-
lidir ki bu maddeye göre ABAD’ın 
görüşünün olumsuz olması halinde, 
öngörülen anlaşma, söz konusu an-
laşmada veya kurucu antlaşmalarda 
değişiklik yapılmadıkça yürürlüğe 
girememektedir.

ABAD, 2/13 sayılı Görüş ile 18 Ara-
lık 2014 tarihinde taslak katılım 
anlaşmasına ilişkin olumsuz görüş 
vermiştir. Bu görüşte öne çıkan yön 
ise AB hukukunun kendisine özgü 
niteliklerinin korunması gerektiği 
ve özerkliğinin önemidir. Divan bu 
görüşünde, 8 numaralı Protokol’ün 
gereklerinin yerine getirilmesi üze-
rinde durmuş, Birlik ve hukukunun 
spesifik karakterlerinin bu taslak 
katılım anlaşmasında korunması 
gerektiğinin altını çizmiştir. Bu bağ-
lamda Divan gerek Birlik kurumları 
gerek Birlik yetkilerinin bu anlaşma-
dan zarar görmeden kullanımının 
devamı şartını aramış ve taslak ka-
tılım anlaşmasını bu yönden kurucu 
antlaşmalar ile uyumlu bulmamıştır. 
Yine AİHS’ye Ek 16 numaralı Pro-
tokol ile getirilen danışma görüşü 
usulünün AB’deki ön karar prose-
dürünü etkileyeceği, ikincil hukuka 
ilişkin bir sorunun önce Divan önü-
ne getirilmesi konusunun kapsam 
dışında bırakıldığı ve ortak sorum-
luluk mekanizmasının Birlik hukuku 
açısından sorun yaratacağına ilişkin 
vurgular da bu görüşte yer almakta-
dır. 
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ABAD’ın 2/13 sayılı Görüşü ile bir-
likte ya kurucu antlaşmalarda ya da 
taslak katılım anlaşmasında deği-
şiklik yapmak gerekmektedir. 2016 
yılında Komisyon, 2/13 sayılı Görüş 
çerçevesinde çalışmalara devam 
edileceğini açıklamıştır. Nitekim 
AİHS’ye katılım askıya alınmamış 
ve katılıma ilişkin çalışmalar Komis-
yon’un 2017 yılı çalışma takviminde 
de yerini bulmuştur. Avrupa Parla-
mentosu’nda da bu konu üzerinde 
çalışılmaya devam edilmektedir. 
2016 yılında Avrupa Parlamento-
su’nun ilgili Komitesi katılıma ilişkin 
olarak bir oturum düzenlemiş ve ka-
tılım sürecinin devamının sağlana-
bilmesi için hangi adımların atılması 
gerektiğini tartışmaya açmıştır. Av-
rupa Parlamentosu 12 Şubat 2019 
tarihli ilke kararı ile AB’nin AİHS’ye 
katılımının önemini tekrardan vur-
gulamıştır. Konsey de 2016 yılından 
itibaren Konsey sonuçlarından gö-
rüleceği üzere bu konunun önemi-
ni belirtmiş ve katılım bakımından 
yapılan çalışmaları takip etmeye 
devam etmiştir. 7–8 Ekim 2019 ta-
rihindeki Adalet ve İç İşleri Konseyi 
toplantısında ise Avrupa Konseyi 
ile katılım konusundaki ilişkinin kal-
dığı yerden hızlıca devam ettirile-
bilmesi için Komisyona müzakere 
için ek müzakere talimatı verilmesi 
kararlaştırılmıştır. Bu yeni talimat 
Divan’ın 2014 yılında verdiği görüş 
dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

2/13 sayılı Görüş nedeniyle tıkanan 
katılım sürecinin aşılabilmesi bun-
dan böyle özellikle katılımı engel-
leyen AB tarafından yapılacak çalış-
malara bağlı görünmektedir. Ancak 

unutulmamalıdır ki her ne kadar AB 
kurumları bu süreci sağlıklı bir şekil-
de geçirerek Katılım Anlaşmasını AB 
Hukukuna uyumlu hale getirse de 
ABİHA m. 218’e göre bu anlaşma-
nın akdedilmesine ilişkin karar, Üye 
Devletler tarafından kendi anayasal 
kurallarına uygun olarak onaylan-
dıktan sonra yürürlüğe girecektir. Şu 
an için bu konuda bir tartışma bu-
lunmamaktaysa da yine de sürecin 
son halkasının iyi bir şekilde değer-
lendirilmesi gerekmektedir. 
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Avrupa İstatistik Ofisi 
(EUROSTAT)

–Melis BOSTANOĞLU–

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT), 
AB’nin resmi istatistik ofisidir. Ku-
rumun misyonu Avrupa için yük-
sek kaliteli istatistikler sunmaktır. 
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EUROSTAT, ilk olarak 1953 yılında 
Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu-
ğu’nun gereksinimlerini gidermek 
için kurulmuştur. Yıllar içerisinde 
görev kapsamı genişlemiş ve 1958 
yılında Avrupa Topluluğu kuruldu-
ğunda EUROSTAT Avrupa Komisyo-
nu’nun genel müdürlüklerinden biri 
haline gelmiştir. 

Günümüzde EUROSTAT’ın başlıca 
rolü, diğer genel müdürlüklerin is-
tatistik gereksinimlerini karşılamak 
ve Topluluğun politikalarını tanım-
lamaları, uygulamaları ve analiz et-
meleri için Komisyon ve diğer Avru-
pa kurumlarına veri sağlamaktır. Bu-
nun yanı sıra EUROSTAT hükümetle-
rin, işletmelerin, eğitim sektörünün, 
gazetecilerin ve halkın işlerinde ve 
günlük yaşamlarında kullanabile-
cekleri çok sayıda önemli ve ilginç 
veriler sunmaktadır.

Topluluğun politikalarının değiş-
mesiyle EUROSTAT’ın rolü de evrim 
geçirmiştir. Bugün, AB Ekonomik ve 
Parasal Birliği için veri toplamak ve 
AB üyeliği için aday ülkelerde ista-
tistiksel sistemler geliştirmek, ön-
ceki yıllara oranla çok daha büyük 
bir önem taşımaktadır. Görevlerini 
yerine getirirken EUROSTAT saygı 
ve güven, mükemmellik, yenilikçilik, 
hizmet odaklılık ve profesyonel ba-
ğımsızlık gibi değerleri de destekle-
mektedir. 
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Avrupa İstihdam 
Stratejisi (European 
Employment Strategy)

–Emre ATAÇ–

Avrupa İstihdam Stratejisi (AİS) 
1990’lı yıllarda ortaya çıkan ve ça-
lışma piyasasına ilişkin sorunlarının 
ortaya çıkardığı sıkıntıları gidermek 
için Avrupa Birliği (AB) düzeyinde 
alınmış bir dizi aktif iş piyasası önle-
minden oluşmaktadır. Temel amaç 
olarak, ekonomik birlikteliğin her 
alanda sağlanabilmesi için kurulan 
AB’de işsizlik ve istihdam politi-
kalarının düzenlenmesine yönelik 
olarak gereken önlemlerin alınma-
sı ihtiyacı hissedilmiş ve istihdamı 
arttıracak aktif istihdam politikaları 
geliştirilmeye başlanmıştır. Bu bağ-
lamda, AB üyesi ülkeler tarafından; 
işgücü piyasasında yaşanan sorun-
lara ilişkin çözüm üretebilmek ve bu 
piyasalarda yapılması gereken mo-
dernizasyonu sağlayabilmek ama-
cıyla 20-21 Kasım 1997 tarihinde 
Lüksemburg’da yapılan olağanüstü 
bir Zirvede “Avrupa İstihdam Stra-
tejisi” oluşturulmuştur.

İstihdam stratejisinin öncelikleri 
arasında, tüm AB politika ve ey-
lemlerinin istihdam üzerindeki olası 
etkilerini göz önüne alarak hazırlan-
ması ve topluluk çapında Konsey ve 
Komisyonun ortak raporları, Konsey 
kararları, değerlendirme kılavuzları 
sistemi, üyeler arasında eşgüdümü 
sağlayacak İstihdam Komitesi ve pi-
lot projeler aracılığıyla yürütülecek 
bir koordinasyonun oluşturulması 
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sayılabilir. AİS’te açık koordinasyon 
yöntemi temel ilkedir. Üye ülkeler 
ve Birlik düzeyinde uyumun sağlan-
ması, yakınsama, karşılıklı öğrenme, 
bütünleşmiş yaklaşım ilkeleri de 
diğer önemli ilkelerdir. Göstergeler 
yıllık olarak takip edilmektedir. AİS, 
yeni gelişmeler olduğunda sürek-
li kendini güncelleyen, dinamik bir 
süreçtir. Lizbon Stratejisi ile Avrupa 
İstihdam Stratejisinin temel politik 
ekseni belirlenmiştir. 2005 yılında 
Avrupa İstihdam Stratejisinin ikinci 
aşamasına geçilmiş ve 2010 yılında 
ise Avrupa 2020 Stratejisi gündeme 
gelmiştir.
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Avrupa İstikrar 
Mekanizması (European 
Stability Mechanism)

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

Avrupa Birliği (AB), 2007 yılında 
ABD’de başlayan mortgage krizinin 
negatif finansal etkileri ile başa çık-
maya çalışırken, 2010 yılında kendi 
piyasalarında ortaya çıkan ekono-
mik kriz ile karşı karşıya kalmıştır. 
Piyasalarda çok sayıda üye ülkeye 
olan güven azalmış, ülkelerin riskle-
rinin arttığı gerekçesiyle piyasadan 
borçlanma faizi yükselmiştir. Ülke-
lerin risklerinin artışı, artan kamu 
borçlarına, rekabet edebilirlikteki 
düşüşe ve bankacılık sistemindeki 
açıklara dayandırılmıştır. 2010 yı-
lından itibaren ise korkulan olmuş, 
ülkeler piyasalara giriş kabiliyetle-
rini kaybetmeye başlamışlardır. Bu 
süreçte başı Yunanistan çekmiştir. 
Yunanistan, ikili anlaşmalarla diğer 
Avro Bölgesi ülkelerinden Yunan 
Borç Kolaylığı (Greek Loan Facility) 
adı altında borçlanmıştır. 

Haziran 2010’da geçici bir çözüm 
olarak devreye Avrupa Finansal İs-
tikrar Kolaylığı (AFİK – European 
Financial Stability Facility) girmiştir. 
Avrupa Finansal İstikrar Kolaylığı 
günümüzde halen varlığını sürdür-
mekle birlikte yeni bono çıkarma 
yetkisi bulunmamaktadır. 

Ekim 2012’de hayata geçirilen Av-
rupa İstikrar Mekanizması, Avrupa 
Finansal İstikrar Kolaylığı’nın ta-
mamlayıcısı niteliğindedir. Avrupa 
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İstikrar Mekanizması, kamu borcu 
krizinin (sovereign debt crisis) baş-
larında ortaya çıkan bir sorun ile bü-
yümeden başa çıkabilmek için baş-
vurulacak bir daimî çözümdür. Gü-
nümüzde, Avrupa Finansal İstikrar 
Kolaylığı ve Avrupa İstikrar Meka-
nizması farklı tüzel kişiliklere sahip 
olmakla birlikte ortak çalışanlara, 
kolaylıklara ve işlemlere sahiptirler. 

Avrupa İstikrar Mekanizması, Avro 
Bölgesi ülkelerinin ve zor durumda-
ki finansal kurumların istikrarı için 
fon kullanabilen bir daimî finansal 
mekanizmadır. Avrupa İstikrar Me-
kanizması’na ilişkin mevcut reform 
girişimleri, sözkonusu mekanizma-
nın AB ekonomisi için gittikçe artan 
önemini gözler önüne sermektedir. 
Komisyon ve bazı üye ülkeler Avru-
pa İstikrar Mekanizması’nın, Tek Çö-
züm Fonu (Single Resolution Fund) 
olarak adlandırılan Avro Bölgesi 
çözüm fonuna başvurudan önceki 
son finansal dayanak olmasını talep 
etmektedirler. Komisyon’un ve Al-
manya Şansölyesi Angela Merkel’in 
düşüncesi, Avrupa İstikrar Mekaniz-
ması’nın Avrupa Para Fonu’na dö-
nüştürülmesidir. 

Yasal ve kurumsal yapısı itibariyle 
Avrupa İstikrar Mekanizması, hü-
kümetlerarası (intergovernmental) 
niteliğe sahip bir oluşumdur. Çünkü 
Avrupa İstikrar Mekanizması, Avro 
Bölgesi ülkelerinin imzaladığı bir 
uluslararası antlaşma ile oluşturul-
muştur. Ayrıca, alınacak kararlarda 
oybirliği şartı aranması, Mekaniz-
ma’nın hükümetlerarası niteliğinin 
bir sonucudur. 

Avrupa Finansal İstikrar Kolaylığı 
ve Avrupa İstikrar Mekanizması, 
2010-2016 yılları arasında beş üye 
ülkeye, toplam 254.5 milyar Avro 
destekte bulunmuştur. İlgili beş üye 
ülke İrlanda, Portekiz, Yunanistan, 
İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yöne-
timi (GKRY)’dir. Sözkonusu desteğin 
amacı, reform programları için nakit 
desteğini hayata geçirmek ve des-
tek alan ülkelerin yapısal ve finansal 
dönüşümleri için itici bir güç oluş-
turmaktır. Ayrıca ilgili programlar, 
borç yükü altındaki ülkelerin kredi 
temin etmelerini kolaylaştırabil-
mekte ve daha düşük faizle borçlan-
malarını sağlayabilmektedir. Kamu 
borcu krizi sürecinde İrlanda Şubat 
2011’de, Portekiz Haziran 2011’de 
ve Yunanistan Mart 2012’de Avrupa 
Finansal İstikrar Kolaylığı’na başvur-
muştur. 

Avrupa İstikrar Mekanizması çer-
çevesinde ilk ödeme, sorunlu olan 
bankacılık sistemini yeniden ya-
pılandırması için Aralık 2012’de 
İspanya’ya yapılmıştır. İspanya’yı, 
GKRY izlemiştir. Avrupa İstikrar Me-
kanizması’nın ilk tam teşekküllü 
programı GKRY’ye uygulanmıştır. 
GKRY Mart 2013’de, ilgili program 
çerçevesinde verilen finansal deste-
ğin ilk dilimini almıştır. 2015 yılının 
ortalarında Yunanistan için 86 mil-
yar Avro’luk üçüncü Avrupa İstikrar 
Mekanizması programı başlatılmış-
tır. 
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Avrupa Kalkınma Fonu 
(European Development 
Fund)

–Selvi EREN–

Avrupa Kalkınma Fonu (AKF), 1957 
yılında Roma Antlaşması ile oluştu-
rulmuş ve 1959 yılında uygulamaya 
konulmuştur. AKF, Avrupa Birliği’nin 
(AB) Afrika, Karayip ve Pasifik ülke-
lerinin yanı sıra deniz aşırı ülkelere 
kalkınma yardımı yaptığı ana ara-
cıdır. Söz konusu fon, temel olarak 
ekonomik, sosyal ve insani kalkınma 
odaklı işbirliklerine finansman sağ-
lamaktadır. Ek olarak bölgesel işbir-
likleri ve entegrasyon çalışmaları da 
AKF’na dahil edilmektedir. 

Doğrudan AB üye ülkelerinin katkı-
larıyla oluşturulan AKF, 7 yıllık büt-

çe planlamasını içeren Çok Yıllı Mali 
Çerçeve’ye paralel olarak hazırla-
nan finansal ve uygulama yönetme-
liği kapsamında düzenlenmektedir. 
Günümüzde AKF, AB’nin partner 
ülkeler (Afrika, Karayip ve Pasifik 
ülkeleri) ile imzaladığı bir uluslara-
rası anlaşma ile düzenlenmektedir. 
Ayrıca Cotonou Anlaşması olarak 
da bilinen anlaşma 2000 yılında yü-
rürlüğe girmiştir ve her 5 yılda bir 
yenilenmektedir. 

2014-2020 yıllarında 30,5 milyar 
Avro ayrılan 11’inci AKF, hükümetle-
rarası bir anlaşma ile oluşturulmuş-
tur. Tüm üye ülkelerin onayının alın-
masının ardından 1 Mart 2013 tari-
hinde yürürlüğe giren 11’inci AKF, 
2014-2020 AB bütçesi kapsamında 
yer almamaktadır. 2021-2027 yılla-
rı arasında 12’inci dönemi başlayan 
AKF aynı döneme ait yedi yıllık Çok 
Yıllı Mali Çerçeve’nin içerisine dahil 
edilmiştir.
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Avrupa Kalkınma 
Politikası (European 
Development Policy)

–Zelha ALTINKAYA–

Avrupa Birliği’ne (AB), kalkınma iş-
birliği alanında faaliyet yürütme ve 
ortak bir politika yürütme yetkinliği 
vermektedir. AB ülkeleri de bu alan-
da kendi yeterliliklerini kullanabilir-
ler.

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkın-
da Antlaşma’nın 208. maddesinde 
ortaya konan AB Kalkınma Politika-
sı’nın (ABKP) temel amacı, yoksul-
lukla mücadele edilmesi ve uzun 
vadede azaltılmasıdır. 208. madde 
ayrıca AB ve AB ülkelerinin Birleş-
miş Milletler (BM) ve diğer yetkili 
uluslararası kuruluşlar bağlamında 
yapılan taahhütleri yerine getirme-
lerini şart koşmaktadır. 

ABKP ayrıca, özellikle gelişmekte 
olan ülkelerin sürdürülebilir ekono-
mik, sosyal ve çevresel kalkınması-
nı desteklemek için Avrupa Birliği 
Antlaşması’nın 21. maddesinin (2) 
(d) fıkrasında belirtilen AB dış ey-
leminin hedeflerini de takip eder. 
Yoksulluğun ortadan kaldırılması-
nın temel amacı belirtilen hedefler 
doğrultusunda, kalkınma politikası, 
demokrasiyi, hukukun üstünlüğü-
nü ve insan haklarını desteklemeyi, 

barışı koruma ve çatışmayı önleme-
ye, çevrenin kalitesini iyileştirmeye 
katkıda bulunur. Aynı madde doğal 
veya insan kaynaklı felaketlerle kar-
şı karşıya kalan nüfuslara, ülkelere 
ve bölgelere yardım etmek ve daha 
güçlü çok taraflı işbirliğine ve iyi kü-
resel yönetişime dayanan uluslar-
arası bir sistemi teşvik etmek için 
küresel doğal kaynakların sürdürü-
lebilir yönetimini esas alır. 

Daha güçlü bir küresel aktör olarak 
AB, daha barışçıl ve müreffeh bir 
dünyaya ulaşmak için AB ve AB ül-
kelerinden gelen tüm mevcut araç-
ları bir araya getirmeye çalışmakta-
dır. AB’nin küresel stratejisinin dış 
ve güvenlik politikası konusundaki 
tam uygulaması 2017’de başlamış-
tır. Bu strateji, AB’nin katılım için 
temel ilgi alanlarını ve ilkelerini be-
lirleyerek Dünya’da daha güvenilir, 
sorumlu ve duyarlı bir AB vizyonu 
yaratmıştır. BM’nin Sürdürülebi-
lir Kalkınma Hedeflerinde AB ve 
AB ülkeleri birlikte en büyük resmi 
kalkınma yardımcısı ve bağışçısıdır. 
Avrupa Kalkınma Fonu, AB’nin 79 
Afrika, Karayipler ve Pasifik (ACP) 
ülkesine ve Cotonou Anlaşması’n-
daki denizaşırı ülkeler ve bölgelere 
kalkınma yardımı sağlamada ana 
aracıdır.

Kalkınma İşbirliği enstrümanıyla AB, 
gelişmekte olan ülkelerde yoksullu-
ğu azaltmanın yanı sıra sürdürülebi-
lir ekonomik, sosyal ve çevresel kal-
kınma, demokrasi, hukukun üstün-
lüğü, insan hakları ve iyi yönetişimi 
teşvik etmeyi hedeflemektedir.



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 213

2030 sürdürülebilir Kalkınma Gün-
demi, 193 BM üye ülkesi tarafından 
2015 yılında kabul edilmiştir. Gün-
dem 2030 yılına kadar yoksulluğun 
ortadan kaldırılması ve dünya ça-
pında sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanması için yeni küresel çerçe-
vedir. AB, 2017 Yeni Kalkınma Uzla-
şısı’nda, AB kurumları ve AB ülkeleri 
için, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündemi ve Addis Ababa Eylem 
Gündemine ulaşılmasına katkıda 
bulunmak amacıyla gelişmekte olan 
ülkelerle olan işbirliklerinde ilkele-
ri belirlemektedir. BM tarafından 
2015 yılında kabul edilen ve iklim 
değişikliği ile ilgili Paris Anlaşma-
sı, AB’nin kalkınma eylemini göre 
düzenlemektedir. 2030 gündemi, 
insanlar, gezegen, refah, barış ve or-
taklık konularında yapılandırılmıştır.
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Avrupa Kamusal Alanı 
(European Public Sphere)

–Özlem SEFER–

Avrupa kamusal alanı; literatürde 
tartışıldığı şekliyle Avrupa Birliği’n-
de, (AB) çeşitli aktörlerin siyasal 
iletişimde yer alabilmeleri için eşit 
imkân sağlayan, herkesin erişebildi-
ği, aynı konuda farklı fikirlerin tartı-
şıldığı bir alan olarak tanımlanabilir. 

Kamusal alan; Birlik vatandaşlarının 
(Bkz. Birlik Vatandaşlığı) aynı za-
manda, aynı konuları tartışabildikle-
ri bir alana işaret etmektedir. Kamu-
sal alanın en temelindeki kavram-
lardan biri müzakeredir. Nitekim ka-
musal alan konusunda literatürdeki 
önemli isimlerden biri olan Jürgen 
Habermas, Avrupa kamusal alanını, 
“bütün Birlik vatandaşlarına iletişim 
yoluyla eşit katılım imkânı sağlayan 
bir ağ” olarak tanımlamaktadır. Ha-
bermas’ın, kamusal alan oluşturu-
labilmesi için en önemli gördüğü 
kavramların başında iletişim ve ile-
tişimle birlikte oluşacak olan müza-
kere kavramı gelmektedir. Eriksen 
de Habermas’ın görüşüne benzer 
şekilde kamusal alanı, “temelinde 
müzakerenin olduğu sosyal bir oda, 
bir iletişim ağı” olarak tanımlamak-
tadır. Kamusal alanın oluşturula-
bilmesi için, katılım ve tartışmaya 
olanak sağlayacak bir gündem oluş-
turulması, üye ülke vatandaşlarının 
farkındalığının ve müzakere ortamı-
na katılımının sağlanması önemli-
dir. Bu doğrultuda, kamusal alanda 
müzakere edilen düşünceler, kamu-
oyu oluşturmaya yardımcı nitelikte 
olacaktır. Medya yoluyla oluşturu-
labilecek kamusal iletişim, kamusal 
alan için önemli bir unsur olarak 
değerlendirilmektedir. Birlik vatan-
daşlarının hem kolaylıkla ulaşabi-
leceği hem de ilgilerini çekebilecek 
yayınların öne çıkarılması, hedefle-
nen kamusal alanın aktörlerinden 
olabilmeleri bakımından önemlidir. 
Avrupa kamusal alanının, demokra-
siyle de bağlantılı olduğu görülmek-
tedir. Özellikle AB’deki demokrasi 
açığı tartışmaları göz önüne alındı-
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ğında, AB’de kamusal alan konusu 
da öne çıkmaktadır. Avrupa kamu-
sal alanının oluşturulmasıyla birlik-
te, Birlik vatandaşlarının karar-alma 
ve politika-yapım süreçleri hakkın-
da farkındalıklarının artması ve bu 
sayede demokratik işleyişin olumlu 
yönde ilerlemesi öngörülmektedir. 
Kamusal alan, yalnızca fikir oluştur-
mayı değil aynı zamanda vatandaş-
ların karar-vericileri etkilemesini de 
mümkün kılmaktadır. 
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Avrupa Kimliği  
(European Identity)

–Özlem SEFER–

Avrupa kimliği, açık ve kesin bir ta-
nıma sahip olmayan, muğlak ve tar-
tışmalı bir kavramdır. Avrupa kimli-
ğinin ve Avrupa Birliği (AB) çerçe-
vesinde sahip olunacak bir kimliğin 
aynı anlamı ifade edip etmemesi 
bile bu tartışmanın parçası olmuş-
tur. Temelinde diğer sosyal kimlikler 
gibi aidiyet kavramı olan bu kimli-
ğin, coğrafi, ekonomik, politik çağ-
rışımları başta olmak üzere birden 
fazla tanımı yapılmaktadır. ‘Avrupalı 
olmak’ tartışmalarının da kimlik ko-
nusundan bağımsız olmadığı görül-
mektedir. ‘Avrupalı’ tanımının hangi 
unsurların göz önüne alınarak yapı-
lacağı bu çerçevede belirgin şekilde 
önem kazanmıştır. 1973 yılında ya-
yımlanan “Avrupa Kimliği Üzerine 
Deklarasyon”, halklar arasında bir 
yakınlık kurma çabasını, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu (AET) döne-
mine kadar götürmektedir. Avrupa 
kimliği, özellikle ulusal kimliklerle 
ilişkisi bakımından sıkça ele alınmış, 
ulusal kimlikler ve Avrupa kimliğinin 
birlikte var olup olamayacakları en 
tartışmalı konulardan biri olmuştur. 
Sosyal kimlikler çerçevesinde dü-
şünülecek olursa, bireyler pek çok 
kimliğe sahiptir. Bireylerin sahip 
oldukları bu farklı kimlikler, içinde 
bulunulan duruma göre öne çıka-
bilmektedir. Bu çerçevede düşünül-
düğünde, Avrupa kimliğinin, ulusal 
kimliklere karşı değil tam tersi ulu-
sal kimliklerin yanı sıra var olabile-
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cek ve Birlik vatandaşları tarafından 
benimsenebilecek bir kimlik olma 
potansiyelinden söz edilebilecektir. 
AB; pek çok farklı dil, din, gelenek 
ve çeşitli kültürel değeri bünyesin-
de barındırmaktadır. Her ne kadar 
her üye ülke farklı kültürlere ve ge-
leneklere sahip olsa ve bu ülkeler-
de farklı diller konuşuluyor olsa da, 
AB üyesi olarak sahip olunan ortak 
değerler de bulunmaktadır. AB, yir-
mi yedi üye ülkeye sahip olan ve bu 
sayıdan çok daha fazla farklı kültürü 
bünyesinde barındıran bir yapıdır. 
Genişleme adımlarıyla büyümeye 
devam eden AB’de, her aday ülke-
nin benimseyip, sahip olması bekle-
nen kavramlar vardır. “Demokrasi, 
eşitlik, özgürlük, hukukun üstünlüğü 
ve insan haklarına saygı” gibi değer-
ler her AB üyesi ülkenin ortak sahip 
olması gereken değerler olarak be-
lirlenmiştir. AB üye ülkelerinin ulusal 
düzeyde sahip oldukları farklılıkları-
nın yanı sıra göç olgusuyla birlikte 
de Birlik içindeki çeşitliliğin arttığı 
görülmektedir. ‘Çeşitlilik içinde bir-
lik’ (unity in diversity) mottosu, ilk 
defa 2000 senesinde kullanılmaya 
başlanmış ve bu motto ile Avrupa-
lıların barış ve refah amacıyla bir 
araya gelmiş oldukları vurgulanmış, 
farklı kültürlerin, geleneklerin ve dil-
lerin zenginliğinin de altı çizilmiştir. 

Maastricht Antlaşması ile Avrupa 
Birliği adını alan ve günümüzde yir-
mi yedi üye ülkeye sahip olan AB’de, 
Avrupa kimliği ile ilgili için farklı gö-
rüş ve öneriler görmek mümkündür. 
Söz konusu kimliğin kurulması için 
gerekli olan unsurların kültürel mi 
yoksa politik mi olacağı en temel 

tartışmalardan biridir. Bu bağlam-
da, literatürde Avrupa’yı kültürel 
topluluk olarak gören yaklaşım ile 
Avrupa’yı politik ve bir değerler top-
luluğu olarak gören Avrupa kimliği 
yorumlarından ve birbirinden farklı 
bakış açılarından söz edilebilir. Bu 
yaklaşımlar da göz önüne alındığın-
da; kültürel, coğrafi ve politik tanım-
ları başta olmak üzere, Avrupa kimli-
ği kavramının farklı perspektiflerden 
ele alınarak yorumlandığı ve Avrupa 
kimliği tartışmalarının günümüzde 
de sürdüğü görülmektedir.
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Avrupa Kolordusu 
(Eurocorps)

–Kadri Kaan RENDA ve Burak TAN-
GÖR–

Avrupa Kolordusu (Eurocorps), Pe-
tersberg Deklarasyonu’nda kabul 
edilen görevleri (Petersberg Görev-
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leri) yerine getirmek için Fransa ve 
Almanya’nın ortak kararıyla Mayıs 
1992’de kurulmuştur. Avrupa Ko-
lordusunun ortaya çıkışı Fransa ve 
Almanya arasında 1963 yılında im-
zalanan Èlysèe Antlaşması’nda yer 
alan iki ülke arasında savunma ala-
nında iş birliği yapılması kararına 
dayandırılabilir. Fransa ve Alman-
ya arasında oluşturulan güvenlik 
ve savunma konseyine bağlı 5000 
personele sahip Fransız ve Alman 
ortak tugayı ancak 1989’da kurula-
bilmiş ve 1991’de operasyonel hale 
gelmiştir. Mayıs 1992’de Fransız-Al-
man ortak tugayı için Strazburg’da 
bir karargâh kurulması kararı kabul 
edilmiş ve böylece Avrupa Kolordu-
su oluşturulmuştur. Bu tugay halen 
Avrupa Kolordusunun operasyo-
nel askerî kuvvetidir. Kasım 1992 
tarihinde Fransa ve Almanya’nın 
ortak deklarasyonuyla Avrupa Ko-
lordusunun Batı Avrupa Birliği’ne 
(BAB) bağlı olduğu açıklanmıştır. 
Ocak 1993’te NATO Avrupa Mütte-
fik Kuvvetler Komutanı (SACEUR) ile 
yapılan anlaşma ile Avrupa Kolor-
dusunun NATO çerçevesinde ope-
rasyonlara katılması için anlaşmaya 
varılmıştır. Belçika 1993, İspanya 
1994 ve Lüksemburg 1996 yılında 
Avrupa Kolordusuna katılmıştır. 

Mayıs 1999 tarihinde Tolouse’da 
yapılan görüşmeler neticesinde 
Fransa ve Almanya, Avrupa Kolor-
dusunun Acil Müdahale Gücü’ne 
(Rapid Reaction Force-RRD) dönüş-
türülerek krizlere müdahale edecek 
yapıya sahip olması gerektiğini sa-
vunmuştur. Avrupa Kolordusunun 
gerek Avrupa Birliği (AB) gerekse 

NATO görevlerini yerine getirmesi 
konusunda görüş birliğine Lüksem-
burg Zirvesi’nde varılmıştır. 2002 
yılında Yunanistan, Polonya ve Tür-
kiye’nin de Avrupa Kolordusunda 
ortak ülkeler (Associated Nations) 
olarak yer almasına karar verilmiştir. 
İtalya 2009’da ve Romanya 2016’da 
ortak ülke statüsü elde etmiştir. Av-
rupa Kolordusu, ilk aktif misyonunu 
İstikrar Gücü (SFOR) operasyonu-
nun karargâhına 1998’de 470 per-
sonel göndererek gerçekleştirmiş-
tir. NATO operasyonu olan Kosova 
Gücü (KFOR)’nün komuta kademesi 
2000 yılında Avrupa Kolordusu ta-
rafından üstlenilmiştir. Avrupa Ko-
lordusu, 350 personelini KFOR’un 
Priştina ve Üsküp’teki karargâhla-
rında, 450 personelini Kabil’deki 
Uluslararası Güvenlik Destek Gücü 
(ISAF) karargâhında da görevlendir-
miş; 2002’de NATO’nun Yüksek Ha-
zırlık Seviyeli Gücü (High Readiness 
Force) ve 2006’da NATO Müdahale 
Gücü (Response Force) olarak sınıf-
landırılmıştır. Ocak 2012-Ocak 2013 
tarihleri arasında Kabil’de ikinci defa 
görev almış, 2015’in ikinci yarısında 
Mali’deki, 2016’ın ikinci yarısında ve 
2017 boyunca Orta Afrika Cumhuri-
yeti’ndeki AB misyonlarına liderlik 
etmiş ve destek olmuştur. 2016 ve 
2017 yıllarında AB Muharebe Gru-
bu’nun (Bkz. Avrupa Muharebe 
Grupları) Ana Kuvvet Karargâhı va-
zifesini üstlenmiştir. 

Avrupa Kolordusunun ana karargâhı 
Strazburg’da bulunmaktadır. İlk ku-
rulduğunda, Fransızca ve Almanca 
çalışma dili olarak kullanılırken gü-
nümüzde İngilizce asıl çalışma dili-
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dir. Komuta kademesi NATO modeli-
ne göre yapılandırılmıştır. Komutanı 
bir korgeneral olup, iki seneliğine 
dönüşümlü olarak görev yapmakta-
dır. Kararlar beş çerçeve ülke (Fra-
mework Nations) tarafından oybir-
liğiyle alınır, komutan emirleri Or-
tak Komite’den alır. Ortak Komite, 
Genelkurmay başkanları ve Dışişleri 
Bakanlıklarının Siyasi İşler Daire 
Başkanlarından oluşmaktadır.

2008 ve 2009 yıllarında alınan karar-
larla Avrupa Kolordusu AB’nin emri-
ne bağlanmış ve 60.000 personellik 
askerî kuvvetin çekirdeğini oluştur-
masına karar verilmiştir. 26 Şubat 
2009 tarihinde beş çerçeve ülkesi-
nin imzaladığı Strazburg Antlaşma-
sıyla hukuki statüsü belirlenmiştir. 
Bu antlaşma ile Avrupa Kolordusu 
mali ve lojistik kaynak ve teçhizatla-
rını yönetme hakkına kavuşmuştur. 
Bu sayede kolordu seviyesinde ulus-
lararası antlaşmalarla statüsü ve 
sorumlulukları belirlenmiş ilk ve tek 
askerî örgütlenme haline gelmiştir. 
Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği 
Askerî Personeli (European Union 
Military Staff) ile yapılan sözleşme 
ile Avrupa Birliği kurumları ve Or-
tak Güvenlik ve Savunma Politikası 
(OGSP) dahilindeki diğer kurum ve 
mekanizmalarla birlikte hareket 
etme ve iş birliği yapma konusunda 
görüş birliğine varılmıştır. 
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Avrupa Komisyonu 
(European Commission)

Bkz. Komisyon

Avrupa Komisyonu 
Ortak Araştırma Merkezi 
(European Commission 
Joint Research Center)

–Seven ERDOĞAN– 

Avrupa Komisyonu’nun bilim ve bil-
gi üretiminden sorumlu hizmet bi-
rimidir. Birim bünyesinde istihdam 
edilen bilim insanlarının, Avrupa 
Birliği (AB) politikalarının gelişimine 
katkıda bulunan bilimsel bilgiler üre-
terek söz konusu politikaların gelişi-
mine destek olmaları beklenmek-
tedir. Daha somut bir şekilde ifade 
etmek gerekirse; birimin araştırma 
çalışmaları sonucunda elde edilen 
çıktılar, ekonomik büyüme, sağlıklı 
ve güvenli bir çevre, güvenli enerji 
kaynakları, tüketicilerin korunma-
sı, sürdürülebilir ulaşım gibi birçok 
farklı alana katkı sunmaktadır. Birim 
faaliyetlerini, Avrupa Komisyonu 
bünyesindeki genel müdürlüklerle 
yakın işbirliği halinde yürütmekte-
dir. Birim faaliyetleri neticesinde 
geliştirilen yeni yöntem, araç ya da 
teknik bilgiler AB kurumlarının yanı 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ218

sıra, Üye Devletler, bilim dünyası 
ve işbirliği yapılan üçüncü taraflarla 
paylaşılmaktadır. Brüksel’de merkez 
ofisine sahip olmakla birlikte, biri-
min araştırma faaliyetlerinin büyük 
bir kısmı beş Üye Devlette bulunan 
toplamda yedi araştırma enstitüsü 
tarafından yürütülmektedir. Birimin 
araştırma merkezlerine ev sahipliği 
yapan üye devletler: Almanya, Bel-
çika, Hollanda, İspanya ve İtalya’dır. 
Söz konusu araştırma merkezleri 
çok sayıda araştırma laboratuvarı-
na da sahiptir. Birimde üye ve aday 
ülkelerden gelen yaklaşık olarak üç 
bin bilim insanı görev yapmaktadır. 
Bu bilim insanlarının büyük bir ço-
ğunluğu mevcut ve gelecekte orta-
ya çıkması olası meydan okumalara 
bilimsel yanıtlar geliştirmeye odak-
lanan projeler üzerinde çalışmak-
tadır. Birim çalışanlarının kalanı ise 
birimin idari ve destekleyici çalış-
malarını yürütmektedir. Birimin 
senelik bütçesi 330 milyon Avro 
dolayındadır. Nükleer enerji dışın-
daki bilimsel çalışmaların finansma-
nı Birlik programlarından biri olan 
Ufuk 2020 aracılığıyla finanse edi-
lirken, nükleer enerjiye odaklanan 
araştırmalar Avrupa Atom Enerjisi 
Topluluğu (EURATOM) bütçesinden 
finanse edilmektedir. 
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Avrupa Komşuluk (ve 
Ortaklık) Aracı (European 
Neighbourhood (and 
Partnership) Instrument 
(ENPI/ENI)) 

–Sedef EYLEMER–

Avrupa Birliği (AB), 2007-2013 yıl-
ları arasında komşu ülkeleri Avrupa 
Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) 
ile mali olarak desteklemiştir. ENPI, 
daha önceki mali işbirliği program-
larından Doğu Avrupa ülkeleri için 
tasarlanan (Technical Asistance to 
Commonwealth of Independent Sta-
tes)- TACIS ve Akdeniz ülkeleri için 
tasarlanan MEDA programlarının 
yerini almıştır. (MEDA programları 
için bkz. Avrupa-Akdeniz Ortaklığı) 
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Birliğin 11,2 milyar Avro tahsis ettiği 
ve farklı işbirliği alanlarını kapsayan 
ENPI’nın temel amacı; “AB ile kom-
şuları arasında ortak değerlerin, is-
tikrar ve refahın hâkim olduğu bir 
alan yaratmak ve işbirliğini gelişti-
rerek ekonomik ve bölgesel bütün-
leşmenin derinleştirilmesi” olarak 
açıklanmıştır. 2014 yılında bu mali 
aracın yerini Komşuluk Politikası-
nın temel mali aracı olarak Avrupa 
Komşuluk Aracı (European Neigh-
bourhood Instrument-ENI) almıştır. 
Bu araç kapsamında AB, 2014-2020 
yılları arasında komşularına 15,4 
milyar Avro tutarında mali yardım-
da bulunmayı taahhüt etmektedir. 
ENI ile desteklenen başlıca başlık-
lar: “İnsan haklarının geliştirilme-
si ve hukukun üstünlüğü, derin ve 
sürdürülebilir demokrasinin tesisi 
ve sağlam bir sivil toplumun geliş-
tirilmesi; sürdürülebilir ve kapsayı-
cı büyüme ile ekonomik, sosyal ve 
bölgesel kalkınma; hareketlilik ve 
insandan insana bağlantılar ve böl-
gesel bütünleşmedir”. Komşuluk 
Aracı altında fonlar, komşu ülkelere 
yönelik iki taraflı programların yanı 
sıra bölgesel ve Komşuluk Politikası 
genelinde çok ülkeli programlar ve 
sınır ötesi işbirliği programları yo-
luyla sağlanmaktadır. Aracın bölge-
sel ve sınır ötesi işbirliği boyutlarına 
Rusya da katılabilmektedir. AB’nin 
desteği; ilkesel olarak komşu ülke-
lerde demokratik reformların des-
teklenmesine yönelik teşvik temelli 
bir anlayışa ve “more for more” 
yaklaşımına dayanmaktadır. Bu-
nunla birlikte sivil toplum desteği, 
insandan insana bağlantılar, insan 
haklarının geliştirilmesine yönelik 

destekler ve krizlerle bağlantılı des-
tek mekanizmaları bu koşullu yakla-
şımın dışında tutulmaktadır. 
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Avrupa Komşuluk 
Politikası (European 
Neighbourhood Policy) 

–Sedef EYLEMER–

Avrupa Komşuluk Politikası, Avrupa 
Birliği’nin (AB) güneyinde ve doğu-
sunda yer alan 16 en yakın komşu 
ülkeyle olan ilişkilerini düzenleyen 
politikasıdır. Bu politikanın kap-
samında yer alan komşu ülkeler 
AB’nin güneyinde Cezayir, Mısır, 
İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, 
Filistin, Suriye ve Tunus; Birliğin do-
ğusunda ise Ermenistan, Azerbay-
can, Belarus, Gürcistan, Moldova ve 
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Ukrayna’dır. Avrupa Komşuluk Poli-
tikası’nın, AB’nin doğu genişlemesi 
ile değişen sınırlarına cevap olarak 
oluşturulduğu kabul edilmektedir. 
Bu doğrultuda, Avrupa Komşuluk 
Politikasının temelleri, Birlik tarafın-
dan 2003 yılında yayınlanan “Daha 
Geniş Avrupa-Komşuluk: Doğu ve 
Güney Komşularımızla İlişkiler İçin 
Yeni Bir Çerçeve” ve 2004 yılında 
yayınlanan “Avrupa Komşuluk Poli-
tikası Strateji Belgesi” ile atılmıştır. 
Komşuluk Politikasının temel amacı; 
“genişleyen AB ile komşuları arasın-
da yeni bölünme çizgileri oluşmasını 
engelleyerek, komşuluk bölgesinde 
refah, istikrar ve güvenliğin güçlen-
dirilmesi” olarak açıklanmıştır. Av-
rupa Komşuluk Politikası “demok-
rasi, hukukun üstünlüğü ve insan 
haklarına saygı” değerlerine dayan-
maktadır. Bu bağlamda, Normatif 
Güç Avrupa idealleri ile uyumludur. 

Avrupa Komşuluk Politikası kapsa-
mında AB ile komşu ülkeler arasın-
daki iki taraflı ilişkiler, Birlik ile ilgili 
ülke arasında karşılıklı olarak kabul 
edilen “Eylem Planları” veya “Or-
taklık Gündemleri” (doğu komşula-
rı için) ile şekillenmektedir. Her bir 
komşu ülke için kabul edilen Eylem 
Planı veya Ortaklık Gündemi, söz 
konusu ülke için belirlenen kısa ve 
orta vadeli öncelikler kapsamında 
siyasi ve ekonomik bir reform gün-
demi ortaya koyarken, aynı zaman-
da AB ile komşu ülke arasındaki 
işbirliğini yönlendiren bir çerçeve 
oluşturmaktadır. AB ile komşu ülke-
ler arasındaki ikili ilişkilerin hukuki 
çerçevesini “Ortaklık Anlaşmaları” 
(Association Agreements) oluştur-

maktadır. AB, esasen Akdeniz’deki 
güney komşuları ile 1995 yılından 
sonra, önceden yapılan İşbirliği An-
laşmalarının yerini alacak şekilde 
Ortaklık Anlaşmaları imzalamaya 
başlamıştır. Diğer yandan, AB ile 
doğu komşular arasında imzalanan 
Ortaklık Anlaşmaları, önceden ya-
pılan Ticaret ve İşbirliği Anlaşmala-
rının yerini almakta ve isteyen or-
taklarla “Derin ve Kapsamlı Serbest 
Ticaret Alanı Anlaşmaları” oluştu-
rulması hedefini kapsamaktadır. Bu 
şekilde AB ile doğu komşuları ara-
sında ticaret engellerinin aşamalı 
bir şekilde ortadan kaldırılması ve 
ticaretle ilgili konularda mevzuat 
uyumuna gidilmesi amaçlanmak-
tadır. Bu doğrultuda en fazla iler-
leme gösteren ortak ülkeler, Derin 
ve Kapsamlı Ticaret Alanları yoluyla 
AB İç Pazarı ile aşamalı olarak eko-
nomik bütünleşme sağlayabilecek-
tir. AB’nin Gürcistan ve Moldova 
ile 2014 yılında imzaladığı Ortaklık 
Anlaşmaları 2016 yılında yürürlü-
ğe girmiştir. AB ile Ukrayna arasın-
da 2014 yılında imzalanan Ortaklık 
Anlaşması ise aşamalı bir şekilde 
yürürlük kazanmıştır. Anlaşmanın 
siyasi hükümlerinin 2014 yılında 
yürürlük kazanmasının ardından 1 
Ocak 2016 tarihi itibariyle Derin ve 
Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı taraf-
lar arasında uygulamaya konulmuş, 
son olarak 1 Eylül 2017 tarihinde 
Ortaklık Anlaşması bütünüyle yü-
rürlüğe girmiştir. Diğer yandan, Er-
menistan Rusya’nın girişimi ile kuru-
lan Avrasya Ekonomik Birliği’ne ka-
tılma kararı nedeniyle AB ile Derin 
ve Kapsamlı Ticaret Alanı kurulma-
sını da içeren Ortaklık Anlaşması’nı 
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imzalamaktan vazgeçmiştir. Bunun 
yerine AB ile Ermenistan arasında 
Kasım 2017’de Kapsamlı ve Gelişti-
rilmiş Ortaklık Anlaşması (Compre-
hensive and Enhanced Partnership 
Agreement) imzalanmış ve Haziran 
2018’de geçici uygulamaya girmiştir. 
AB ile Azerbaycan arasında ise 2017 
yılında yeni bir kapsamlı çerçeve an-
laşmasının müzakereleri başlatılmış-
tır.

Avrupa Komşuluk Politikası, 2011 
yılında ilk kez gözden geçirilmiştir. 
Politikanın bu ilk revizyonu, ilk etap-
ta “Arap Baharı” olarak adlandırılan 
bazı Kuzey Afrika ve Orta Doğu ül-
kelerindeki halk ayaklanmalarının 
ardından özellikle güney komşuluk 
alanındaki değişimleri dikkate ala-
rak gerçekleştirilmiştir. Bununla bir-
likte, 2011 yılından sonra komşu ül-
kelerde yaşanan önemli değişimler, 
sorunlar, iç ve dış çatışmalar ve bun-
ların yansımaları AB’nin komşuluk 
alanında istikrar, güvenlik ve refah 
açısından ciddi sorunlara yol açmış-
tır. Bu durum, Avrupa Komşuluk Po-
litikasının 2015 yılında bir kez daha 
gözden geçirilmesine neden olmuş-
tur. Komşuluk Politikasının 2015 
tarihli revizyonu komşu ülkelerden, 
uluslararası örgütlerden, sosyal or-
taklardan, sivil toplumdan ve aka-
demik çevrelerden birçok katılımcı 
ile yürütülen danışma mekanizması 
sonucunda gerçekleştirilmiştir. Bu 
revizyon ile siyasi, ekonomik ve gü-
venlikle ilişkili meseleler bağlamın-
da AB’nin komşu ülkelerinin ve böl-
gelerinin istikrarı Avrupa Komşuluk 
Politikasının merkezine yerleştiril-
miştir. Bu kapsamda, komşu ülkele-

rin AB ile ilişkileri konusunda farklı 
istek ve beklentilerini daha fazla dik-
kate almak ve bununla beraber hem 
AB’nin hem de komşu ülkelerin çı-
karlarını daha fazla gözetmek ama-
cıyla Birliğin komşu ülkelere yönelik 
“farklılaştırılmış yaklaşımlar” uygu-
laması ilkesi güçlendirilmiştir. Ay-
rıca, komşu ülkelerin Avrupa Kom-
şuluk Politikasını daha fazla sahip-
lenmesine yönelik adımlar atılması 
öngörülmüştür. Bununla birlikte 
literatürde Avrupa Komşuluk Politi-
kasının etkinliğine yönelik eleştiriler 
yer bulmaya devam etmektedir.
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Avrupa Konseyi   
(Council of Europe)

–Merve AĞZITEMİZ–

Avrupa Konseyi, Avrupa Kıtasına 
özgü olarak kurulmuş ve bölgesel 
nitelik gösteren bir uluslararası ör-
güttür. 5 Mayıs 1949 yılında imza-
lanan Londra Antlaşması ile birlikte 
10 Avrupa devleti tarafından kurul-
muştur. Avrupa Konseyi’nin merkezi 
Strazburg’da bulunmakta olup res-
mi çalışma dilleri İngilizce ve Fran-
sızcadır. Bugün Avrupa Konseyi’ne 
üye 47 devlet bulunmaktadır. 1950 
yılında imzalanan Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve 1959 
yılında kurulmuş bulunan Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 
Avrupa Konseyi bünyesinde oluştu-
rulmuştur. 

Avrupa Konseyi, İkinci Dünya Sava-
şı’ndan sonra büyük bir maddi ve 
manevi kayıp yaşayan Avrupa kıta-
sında, ortak değerlere dayanan bir 
barış ortamının sağlanabilmesi ve 
sıkı bir birlik kurulabilmesi amacıyla 
tesis edilmiştir. Her ne kadar savaş 
sonrası bölünmüş Avrupa’yı tekrar 
birleştirme amacı taşımaktaysa da 
askeri ve savunmaya ilişkin konular 
bu oluşumun dışında bırakılmış-
tır. İnsan hakları ise merkezi değer 
olarak ele alınmıştır. Avrupa Konse-
yi Statüsü’nde de bu durum açıkça 
belirtilmiş olup insan haklarının 
korunması, çoğulcu demokrasi ve 
hukukun üstünlüğü ilkelerinin uygu-
lanmasının esas alınacağı vurgulan-
mıştır. Yine Statüde, Üye Devletle-

rin, bireylerin insan haklarından ve 
temel özgürlüklerden yararlanma 
ilkesini kabul edeceği açıkça belir-
lenmiştir. Nitekim çok kısa bir süre 
içerisinde AİHS gibi temel amacı 
insan haklarının korunmasını sağla-
mak olan bir sözleşmenin kabulü de 
bu durumu desteklemektedir. Kon-
sey bünyesinde Avrupa Sosyal Şar-
tı ve Avrupa İşkencenin ve İnsanlık 
Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Mua-
melenin Önlenmesi Sözleşmesi gibi 
birçok sözleşme de bulunmaktadır. 

Avrupa Konseyi’ne üyelik, Avru-
pa Konseyi Statüsü’ne taraf olarak 
gerçekleştirilmektedir. Statüde be-
lirlenen ilkelere uymaya ehliyetli 
olduğuna ve bu hususta istekli bu-
lunduğuna kanaat getirilen her Av-
rupa Devleti Avrupa Konseyi üyesi 
olmaya Bakanlar Komitesi tarafın-
dan davet edilebilir. Bu suretle da-
vet edilen her devlet, bu Statüye 
katıldığına dair bir belgeyi Genel 
Sekretere tevdi ederek üye sıfatını 
kazanmaktadır. Üyeliğin gerçekle-
şebilmesi için AİHS’nin onaylanmış 
olma şartı bulunmaktadır. Avrupa 
Konseyi’nin her üyesi bu husustaki 
kararını Genel Sekretere bildirmek 
suretiyle Avrupa Konseyi’nden çıka-
bilmektedir. Statüde belirlenen te-
mel ilkeleri ciddi biçimde çiğneyen 
herhangi bir üyenin temsil hakları 
askıya alınabilmekte ve Avrupa Kon-
seyi’nden çekilmesi istenebilmekte-
dir. Bu isteğe uymayan devletler Ba-
kanlar Komitesi kararıyla üyelikten 
çıkarılabilmektedir. 

Avrupa Konseyi yapısında birçok bi-
rim barındırmaktadır. Bunlar temel 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 223

olarak; Genel Sekreter, Bakanlar 
Komitesi, Avrupa Konseyi Parla-
menterler Asamblesi, AİHM, İnsan 
Hakları Komiseri, Avrupa Yerel ve 
Bölgesel Yönetimler Kongresi ve 
Uluslararası Sivil Toplum Kuruluş-
ları Konferansıdır. Bunlar arasından 
AİHM ayrı bir başlık altında ayrıca 
ele alındığından burada açıklanma-
yacaktır.  

Genel Sekreter, Konseye beş yıl sü-
reyle başkanlık etmek üzere Bakan-
lar Komitesi’nin tavsiyesi üzerine 
Parlamenter Asamblesi tarafından 
seçilmektedir. Konsey’in hem baş-
kanı hem de temsilcisi sıfatını taşı-
maktadır. Konsey’in çalışmalarına 
ilişkin olarak stratejik planların ya-
pılmasını sağlar ve bütçenin yöne-
tilmesinden sorumludur. Genel Sek-
reter ayrıca sekreterliğin çalışmaları 
dolayısıyla Bakanlar Komitesi’ne 
karşı sorumludur.

Bakanlar Komitesi tüm Üye Dev-
letlerin dışişleri bakanları ya da 
Strazburg’da bulunan daimî tem-
silcilerinden oluşan yapıdır. Avru-
pa Konseyi’nin politikalarına karar 
veren organ Bakanlar Komitesi’dir. 
Dışişleri bakanları seviyesinde yılda 
bir kez, daimî temsilciler seviyesin-
de haftalık olarak toplanmaktadır. 
Raportör gruplar, koordinatörler ve 
ad hoc çalışma grupları Bakanlar 
Komitesi’ne yardımcı olmaktadır. 
Bakanlar Komitesi, AİHM’nin nihai 
kararlarının yerine getirilmesini izle-
yip gözetmekle de görevlidir.

Parlamenter Asamblesi, 47 Üye 
Devletten katılan 324 parlamen-

terden oluşmaktadır. Parlamenter-
ler, Üye Devletlerin uyrukluğunu 
taşımak durumundadır ve aynı za-
manda Bakanlar Komitesi üyesi ola-
mazlar. Asamble, yetkisi içine giren 
konuları görüşmekte ve aldığı ka-
rarları tavsiyeler biçiminde Bakanlar 
Komitesi’ne sunmaktadır. Asamble, 
5 yıllık bir süre için Avrupa Konseyi 
Genel Sekreteri’ni ve yardımcısı-
nı ayrıca kendi bünyesindeki genel 
sekreteri seçmektedir. Asamblenin, 
İnsan Hakları Komiseri’ni ve AİHM 
hâkimlerini seçmek gibi önemli gö-
revleri bulunmaktadır. 

İnsan Hakları Komiserliği, Bakanlar 
Komitesi tarafından 7 Mayıs 1999 
tarihinde kabul edilen (99)50 sayılı 
İlke Kararı ile oluşturulmuştur. Bu 
karara göre İnsan Hakları Komiseri, 
Avrupa Konseyi’nin insan hakları 
standardının Üye Devletlerde uygun 
şekilde korunması ve uygulanması 
amacıyla gözlemlerde bulunmakta 
ve Üye Devletleri yönlendirmek-
tedir. Komiser ayrıca, insan hakları 
alanında somut bir şekilde ilerleme-
yi ve korumayı sağlamak amacıyla 
yapılacak reform hareketlerini des-
teklemekte ve izlemektedir. Komi-
serlik yargısal organ niteliği taşıma-
maktadır. Komiserlik; ülke ziyaretle-
ri ve diyalog kurulumu, tematik alan 
raporlarının hazırlanması ve farkın-
dalık yaratılması gibi faaliyetler ile 
çalışmalarını devam ettirmektedir. 

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Kongresi, Avrupa Konseyi Üye Dev-
letlerinde, yerel anlamda demokra-
siyi güçlendirmek ve Avrupa Yerel 
Öz Yönetim Şartı’nın yürütülmesini 
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sağlamak amacıyla kurulmuştur. 
Başlangıçta Asamble’nin bir çalışma 
komitesi olarak kurulmuş bulunan 
bu yapı, 1994 yılı itibariyle günü-
müzdeki görünümüne ulaşmıştır. 
Kongre, iki meclis ve üç adet komi-
teden oluşmaktadır. 

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluş-
ları Konferansı, Avrupa Konseyi 
çerçevesinde hükümet dışı toplum 
kuruluşlarının bir araya gelmesiyle 
oluşmaktadır. Bu Konferans saye-
sinde Avrupa Konseyi sivil katılım ile 
desteklenmekte ve Avrupa’da sivil 
toplumun temsil edilmesi sağlan-
maktadır. Siyasi görüşler ve eylem 
programları hazırlayan bu Konfe-
rans, yılda iki kere, Parlamenter 
Asamblesinin olağan yıllık toplantı-
ları esnasında toplanmaktadır. 
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Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu (European Coal 
and Steel Community)

–Sanem BAYKAL–

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
(AKÇT), 18 Nisan 1951 tarihli Av-
rupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu 
kuran Paris Antlaşması’nın 23 Tem-

muz 1952’de yürürlüğe girmesi ile 
kurulmuştur. Avrupa bütünleşme-
sinin altı kurucu Üye Devletinin kur-
duğu Avrupa Toplulukları’ndan ilki 
ve Avrupa bütünleşmesinin kendine 
özgü uluslarüstü yapısının ilk örne-
ğidir. Somut amacı kömür ve çelik 
sektöründe kurucu üye devletler 
arasında bir ortak pazar meydana 
getirmektir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında her 
alanda büyük yıkıma uğrayan Av-
rupa, bu durumdan kurtulmak için 
bir çıkış yolu aramaktaydı. Bunun 
bir sonucu olarak, Avrupa’da barışın 
yeniden kurulması, Avrupa ülkeleri-
nin ortak amaçlar ve değerler etra-
fında bir araya gelmesi ve özellikle 
refahı artıracak şekilde ekonomik 
alanda kuvvetli bir işbirliğinin ve bü-
tünleşmenin başlatılması fikri her 
geçen gün daha yüksek bir sesle dile 
getirilmeye başlanmıştı. 

Avrupa çapında barışın sağlanması 
ve Avrupa ülkeleri arasında ekono-
mik bir işbirliğinin kurulması ama-
cından hareketle, bu girişimin ve 
başarısının ileride, tedrici biçimde 
üye devletler ve vatandaşları ara-
sında siyasi bir birliğin temellerinin 
atılmasına zemin oluşturması he-
defleniyordu. Fikir babalığını Jean 
Monnet’nin yaptığı 9 Mayıs 1950 
tarihli Schuman Planı (Bildirisi) bu 
yönde ekonomik bütünleşmeye ve 
ortak bir hukuk düzeni yaratmaya 
yönelik yepyeni bir yaklaşım (sınırlı 
alanlarda da olsa taraf devletlerin 
egemen yetkilerinin bir bölümü-
nü devri ile kurulacak ve işleyecek 
ulusüstü bir yapı) ve bu yaklaşımın 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 225

sonuçta bir siyasi bütünleşmeyi 
mümkün kılmasını öngörüyordu. Bu 
doğrultuda, Almanya, Belçika, Fran-
sa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg 
tarafından 18 Nisan 1951 tarihinde 
Paris Antlaşması imzalandı ve AKÇT 
kuruldu. Fransa ile Almanya arasın-
da önemli bir sorun olan ve iki Dün-
ya Savaşının çıkış nedenlerinden biri 
olarak görülen bölgelerdeki -silah 
hammaddesi olarak da değerlendi-
rilen- kaynakların yönetimini yeni 
bir anlayışla ele almak ve bu iki ülke 
arasında yeni bir başlangıç yaparak 
ekonomik refahı geliştirmede işbir-
liği üzerinden bir karşılıklı bağımlılık 
da yaratarak barışı tesis edip kalıcı 
kılmak kömür ve çelik sektörünün 
seçilmesinin nedeniydi.

İlk Avrupa Topluluğu olan AKÇT’nin 
amacı, yöntemi ve işleyişi, 1958 yı-
lında kurulacak olan Avrupa Eko-
nomik Topluluğu (AET) ve Avrupa 
Atom Enerjisi Topluluğu (AAET) için 
de de temel teşkil etti. Buna karşılık 
AKÇT’nin temel organı olarak öngö-
rülen “Yüksek Otorite”nin görev ve 
yetkileri ile AET ve AAET’nin öngör-
düğü “Avrupa Komisyonu” önemli 
farklılıklar içeriyordu. AKÇT Yüksek 
Otoritesinin başına Avrupa bütün-
leşmesinin fikir babası Jean Monnet 
getirildi. 

Füzyon Antlaşması çerçevesinde 
Avrupa Toplulukları’nın tek ve or-
tak kurumsal yapısının Paris Ant-
laşması’nda öngörülen yetki, görev 
ve işleyiş prosedürleri çerçevesinde 
faaliyet göstermiştir. Yine, Avrupa 
Toplulukları’ndan birisi olarak, Ma-
astricht Antlaşması (1993) sonrası 

Avrupa bütünleşmesinin birinci sü-
tunu, yani ekonomik bütünleşme 
sütunu kapsamında işlemiştir. 

50 yıllık bir süre için akdedilen Paris 
Antlaşması’nın 2002 yılında sona er-
mesi ile AKÇT sona erdi ve görev ve 
yetkilerini o tarihten itibaren Avru-
pa (Ekonomik) Topluluğu üstlendi. 
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Avrupa Mali İstikrar 
Fonu (European Financial 
Stability Facility) 

–Elif Cemre BEŞGÜR–

2008 yılında küresel ekonomik krizin 
Avrupa’yı etkisi almasıyla Avrupa 
Birliği (AB), mali güçlük çeken Avro 
Alanı üyeleri için bazı geçici meka-
nizmalar tasarlamıştır. Bu meka-
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nizmalardan birisi de, Avrupa Mali 
İstikrar Fonu’dur (AMİF). AMİF, Üye 
Devletler tarafından geçici bir meka-
nizma olarak 9 Mayıs 2010 tarihin-
de oluşturulmuş ve 7 Haziran 2010 
tarihinde Lüksemburg’da hayata 
geçirilmiştir. AMİF’in temel amacı, 
piyasalara tahvil ihraç ederek Avro 
Alanı içinde yer alan Üye Devlet-
lere geçici mali yardım sunmak ve 
böylelikle Ekonomik ve Parasal Bir-
lik’te (EPB) mali istikrarı sağlamak-
tır. 2011 yılında yapılan düzenleme 
ile AMİF’in faaliyet kapsamı; birincil 
ve ikincil piyasalarda müdahalelerin 
yapılmasını, mali kurumların serma-
yelerini artırmak için Üye Devletlere 
borç verilmesi ve ihtiyati program-
larla mali destek sağlanması kapsa-
yacak şekilde genişletilmiştir. 

Başlangıçta 440 milyar Avro olan 
AMİF’in sermayesi, 2011 yılında 
780 milyar Avro’ya yükseltilmiştir. 
Üye Devletlerin dışında, Uluslara-
rası Para Fonu (IMF) AMİF’e katkı 
sağlamıştır. Bu kapsamda; Porte-
kiz’e toplamda 78 milyar Avro mali 
yardımın 26 milyar Avro’luk bölü-
mü ve İrlanda’ya toplamda yapılan 
67.7 milyar Avro’luk yardımın 17.7 
milyar Avro’luk kısmı söz konusu 
Fon’dan karşılanmıştır. Ayrıca Yuna-
nistan’a yapılan ikinci mali yardım 
paketi kapsamında, toplamda yapı-
lan 141.8 milyar Avro değerindeki 
mali yardımın 130 milyar Avro’luk 
kısmı Fon’dan karşılanmıştır. 

Avro Alanı içerisinde yer alan Üye 
Devletler tarafından Kasım 2010’da 
oluşturulmasına karar verilen, Şu-
bat 2012’de tarihinde hükümetle-

rarası antlaşma yoluyla oluşturulan 
Avrupa İstikrar Mekanizması (AİM); 
Temmuz 2013 itibariyle geçici ola-
rak tasarlanan AMİF ve Avrupa Mali 
İstikrar Mekanizması’nın yerini al-
mıştır. Bu değişiklikle birlikte, AMİF 
yeni mali destek programlarına ka-
tılamamaktadır. Sadece, AİM kurul-
madan önce başlatılan programları 
finanse etmeyi sürdürmektedir.  

AİM’in daha önce aynı amaçla ku-
rulan Avrupa Mali İstikrar Mekaniz-
ması’nın ve AMİF’in yerini almasıy-
la, söz konusu iki mali aracın tüm 
görevlerini kapsaması öngörülmüş-
tür. Böylelikle AİM, Avro Alanı’nda 
mali istikrar dengesinin sağlanması 
amacıyla mali yardımların sunulma-
sında tek yetkili kalıcı ve kurumsal 
mekanizma olmuştur. Bu çerçevede 
mali yardımlar ile ilgili tüm kararlar, 
Avro Alanı Üye Devletlerinin Mali-
ye Bakanları katılımıyla oluşturulan 
Guvernörler Kurulu tarafından alın-
maktadır. 

AİM’in 700 Milyar Avro tutarında 
Üye Devletlere mali yardım sağlama 
kapasitesi mevcuttur. Ancak mali 
yardımlar, ekonomik ve mali yöneti-
şim bağlamında Üye Devletlerin ye-
rine getirmesi beklenen sıkı koşulla-
ra tabidir. Bu koşullar, Avrupa Mer-
kez Bankası (AMB) ile Avrupa Ko-
misyonu’nun yakın iş birliği içinde 
–gerekli olduğu durumlarda IMF’nin 
görüşü alınarak- reform programları 
ile belirlenmektedir. AİM kurulma-
sından bu yana sırasıyla; İspanya’ya 
41.3 milyar, GKRY’e 6.3 milyar ve 
Yunanistan’a 61.9 milyar Avro mali 
destek sağlanmıştır. 
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Avro Alanı’nın mali kapasitesinin 
oluşturulmasıyla ilgili devam eden 
tartışmalar ışığında, AİM’in gele-
cekteki konumu sorgulanmaktadır. 
2015 yılında yayımlanan Beş Baş-
kan Raporu’nda, AİM’in hükümet-
lerarası niteliğine son verilerek AB 
hukuku çerçevesine dahil edilmesi 
hedeflenmiştir. 2017 yılında Avrupa 
Komisyonu tarafından yayımlanan 
AB’nin Geleceğine İlişkin Beyaz Ki-
tap’ta yer alan entegrasyonun de-
rinleşmesini öngören senaryoda, 
AİM’in Avrupa Para Fonu’na dö-
nüştürülmesi öngörülmüştür. Son 
olarak, 2018 yılında Avro Alanı’nın 
istikrarını ve mali yardım program-
larının etkin yönetişimini sağlamak 
amacıyla Avrupa Komisyonu ve AİM 
arasında, yakın iş birliğini ve ortak 
hedefleri içeren Mutabakat Zaptı 
imzalanmıştır.
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Avrupa Mali İstikrar 
Mekanizması (European 
Financial Stabilization 
Mechanism)

–Elif Cemre BEŞGÜR–

Avrupa Mali İstikrar Mekanizması, 
Avrupa Birliği (AB) tarafından mali 
zorluklarla karşılaşan Üye Devletle-
re yardım sağlamak için oluşturul-
muş geçici bir araçtır. Söz konusu 
mekanizma, 11 Mayıs 2010 tarihin-
de 407/2010 sayılı Konsey Tüzüğü 
çerçevesinde oluşturulmuştur. Me-
kanizmanın yasal dayanağı ve kap-
samı, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hak-
kında Antlaşma’nın 122(2). Madde-
si temelinde 332/2002 sayılı Konsey 
Tüzüğü’nü dikkate alarak oluşturul-
muştur. Söz konusu yasal düzenle-
meler, üye ülkenin kontrolü dışında 
istisnai durumların neden olduğu 
ekonomik ya da mali sorunlarda 
AB’de istikrarın sağlanması amacıyla 
AB’nin ilgili Üye Devlete mali yardım 
verebilmesinin önünü açmaktadır. 
Bu kapsamda oluşturulan Avrupa 
Mali İstikrar Mekanizması, Avrupa 
Mali İstikrar Fonu’nun aksine tüm 
Üye Devletleri kapsamaktadır. 

Mekanizmanın yönetiminden Av-
rupa Komisyonu, denetiminden ise 
Avrupa Sayıştayı ve Avrupa Yolsuz-
lukla Mücadele Ofisi sorumlu tu-
tulmuştur. Mekanizmanın işleyişine 
göre, öncelikle Komisyon AB adına 
piyasalardan kredi temin etmekte-
dir. Daha sonra, mali destek tale-
binde bulunan ülkeyle ilgili Komis-
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yon’un görüşü üzerine Konsey nite-
likli çoğunlukla karar vermektedir. 
Ancak, krediden faydalanacak Üye 
Devletler Komisyon tarafından belir-
lenen sıkı ekonomik koşulları yerine 
getirmekte yükümlü tutulmaktadır. 

Üç yıl süreyle aktif olan mekaniz-
manın toplam bütçesi 60 milyar Av-
ro’dur. Bu bütçeden, İrlanda’ya 22.5 
milyar ve Portekiz’e 26 milyar Avro 
tutarında kredi desteği sağlanmış-
tır. Haziran 2013’te söz konusu Me-
kanizma’nın yerini, Avrupa İstikrar 
Mekanizması almıştır.
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Avrupa Marşı  
(European Anthem)

–Haluk ÖZDEMİR–

Avrupa bütünleşmesinin zaman 
içerisinde bir Avrupa Birleşik Dev-
letleri’ne dönüşeceğini uman fede-

ralistler, Avrupa için bir bayrak, marş 
ve anayasa hazırlanması yönünde 
çalışmışlar, bayrak ve marşı kabul 
ettirebilmişlerdir. Avrupa marşı ola-
rak kabul edilen eser, Beethoven’in 
1823’te bestelediği Dokuzuncu Sen-
foni’dir. Bu eserin Avrupa marşı ola-
rak kabul edilmesi önerisi daha 1955 
gibi çok erken bir tarihte Coudenho-
ve Kalergi tarafından getirilmişti. Av-
rupa Konseyi tarafından 1972’den 
itibaren marş olarak kullanılan sen-
foni, 1985’te AB marşı olarak kabul 
edilmiştir.

Eserin ifade ettiği ana tema, hem 
Avrupa’daki özgürlük, barış ve da-
yanışma duyguları hem de insanlar 
arasındaki evrensel kardeşlik duy-
gusudur. Senfoninin koro kısımda 
Beethoven, Schiller’in özgürlük, kar-
deşlik ve barış vurgusu yaptığı Ode 
to Joy şiirini kullandığı için eserin bu 
temayla yapıldığı düşünülmektedir. 
Şiirin çevirisinin anlam kaymalarına 
yol açacağı düşüncesiyle senfoni, 
sözleri olmadan yalnızca müziğiyle 
marş olarak kabul edilmiştir. Eserin 
bestelendiği yıllar ve Beethoven’in 
siyasi kişiliği düşünüldüğünde, bu 
eserin aynı zamanda Napolyon Sa-
vaşları ve sonrasında gelen Avrupa 
Uyumu’nun monarşik baskılarına 
karşı özgürlük ve dayanışma duygu-
larını vurguladığı da düşünülmekte-
dir. Eser, yıllar içerisinde Avrupa’da 
çok farklı siyasi akımlar tarafından 
farklı organizasyonlarda kullanılan 
geleneksel bir müzik parçasına dö-
nüşmüştür. Dokuzuncu senfoni çoğu 
yerel ve genel Avrupa toplantısında 
törensel olarak zaten kullanılıyor-
du. Avrupa dehasını ve yaratıcılığını 
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yansıtan ve aynı zamanda gelenek-
selleşmiş bir parça olması, bu eserin 
seçilmesinin arkasında yatan temel 
nedenlerdendir. Yeni bir eser arayışı-
na girmek yerine zaten herkes tara-
fından bilinen bu eser Avrupa Marşı 
olarak benimsenmiştir. (Bkz. Avrupa 
Birliği’nin Sembolleri)
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Avrupa Menkul Kıymetler 
ve Piyasalar Otoritesi 
(European Securities and 
Markets Authority)

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasa-
lar Otoritesi, Avrupa Birliği’nde (AB) 
finansal istikrara katkıda bulunan 
bağımsız bir otoritedir. Menkul kıy-
metler piyasalarının güvenilirliğini, 
şeffaflığını, etkin ve düzenli işleyişini 
artırır ve yatırımcıların korunmasını 
destekler. 

24 Kasım 2010 tarihli 1095/2010 
Sayılı Tüzük ile kurulmuş ve 1 Ocak 
2011’de faaliyete geçmiştir. Diğer 
denetim otoriteleri (Avrupa Banka-
cılık Otoritesi ve Avrupa Sigortacılık 

ve Emeklilik Otoritesi) ile birlikte 
finansal sektörler ve menkul kıymet 
düzenleyicileri arasında uyumlu bir 
denetim çerçevesi oluşturulması-
nı ve menkul kıymetler konusunda 
yasal kuralların Avrupa genelinde 
uyumlaştırılmasını destekler. Avrupa 
Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otori-
tesi, bu şekilde yatırımcıların hakla-
rını güçlendirerek AB genelinde eşit 
bir koruma düzeyi ve benzeri uygula-
malara tabi olmasının temini, finan-
sal hizmet sağlayıcılarının eşit şartlar 
altında faaliyet göstermesinin temi-
nat altına alınmasını amaçlar. Bunun 
yanında, Avrupa Sistemik Risk Kuru-
lu’nun çalışmalarına yardımcı olarak, 
AB’nin finansal istikrarını destekler, 
istikrarsızlık kriz durumunda acil ön-
lem alarak veya menkul kıymet de-
netçilerinin alacağı önlemlerin koor-
dine edilmesini sağlar.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piya-
salar Otoritesi bağımsızdır ancak 
Avrupa Parlamentosu (AP) başta 
olmak üzere, AB Bakanlar Konseyi 
ve Avrupa Komisyonu’na hesap ve-
rir. Avrupa Menkul Kıymetler ve Pi-
yasalar Otoritesi, Komisyon tarafın-
dan hazırlanan mevzuat tasarılarının 
oluşturulmasında, Avrupa Finansal 
Denetim Sistemi içinde tutarlı ve et-
kili denetim uygulamaları için rehber 
ilkeler ve tavsiyeler belirlenmesinde 
rol oynamaktadır. Söz konusu tavsi-
ye ve rehber ilkeler bağlayıcı değildir 
ancak yetkili makamların bunlara 
uyum sağlamak için çaba göstermesi 
ve uymadıkları takdirde bunun ne-
denini bildirmeleri gerekmektedir. 
Otorite, ulusal bir yetkili otorite, AP, 
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Konsey, Komisyon veya bir paydaş 
grubunun talebi üzerine veya kendi 
inisiyatifi ile soruşturma açabilmek-
te ve bunun sonucunda ilgili ulusal 
otoriteye tavsiyede bulunabilmek-
tedir. Avrupa Menkul Kıymetler ve 
Piyasalar Otoritesi, daimi komiteleri 
ve ağları yoluyla açık ve şeffaf bir 
şekilde çalışmalarını yürütmekte, 
piyasa katılımcıları, tüketiciler ve 
nihai kullanıcılara kapsamlı şekilde 
danışarak çalışmaktadır.
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Avrupa Merkez Bankaları 
Sistemi (European 
System of Central Banks)

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Avrupa Merkez Bankaları Sistemi 
(AMBS), Avrupa Merkez Bankası 
(AMB) ile 27 Avrupa Birliği (AB) üye 
ülkesinin ulusal merkez bankaları-
nın (UMB) bir araya gelerek oluş-
turduğu bir sistemdir. Resmi para 

birimi olarak Avro’yu kullanan ve 
kullanmayan bütün AB Üye Devlet-
leri AMBS kapsamındadır. AMBS’nin 
temel amacı AB’de fiyat istikrarını 
sağlamak ve aynı zamanda Avro 
Sistemi ve Avro Alanı dışındaki üye 
ülkeler arasında parasal ve finansal 
işbirliğini geliştirmektir. 

AMBS, tüzel bir kişiliğe sahip de-
ğildir. Tüzel kişiliğe sahip olan AMB 
ve Ulusal Bankalar Sistemi ise ortak 
bir kurallar bütünü ve belirlenmiş 
görevler çerçevesinde işlevini sür-
dürmektedir. Bu yapı kapsamında 
AMBS’nin karar organları olan Yöne-
tim Konseyi, Yürütme Kurulu ve Ge-
nel Konsey, AMB’nin karar organları 
tarafından yönetilmektedir.

Maastricht Antlaşması’nın (1993) 
ekinde Avrupa Merkez Bankaları 
Sistemi ve AMB’nın statüsüne ilişkin 
protokol yer almaktadır. AMBS’nin 
görevleri de söz konusu protokolde 
şu şekilde belirlenmiştir: 

- AB’nin para politikasının belir-
lenmesi ve uygulanması;

- Döviz işlemlerinin yürütülmesi;

- Üye ülkelerin dış rezervlerinin 
saklanması ve yönetilmesi;

- Ödemeler sisteminin düzgün şe-
kilde işlemesinin sağlanması.
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Avrupa Merkez Bankası 
(European Central Bank)

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

Para politikası, merkez bankası 
tarafından bir ekonomideki para 
miktarının yönetildiği ve denetlen-
diği, temel bir makroekonomi po-
litikasıdır. Bir ekonomi için uygun 
para miktarının belirlenmesi büyük 
önem arz etmektedir. Çünkü para 
miktarının fazlalığı enflasyona, azlı-
ğı ise deflasyona neden olmaktadır. 
Merkez bankası, para basmaya ve 
ekonomideki para miktarını denet-
lemeye yetkilidir. 

Avrupa Merkez Bankası, Avro bank-
notlarını basma yetkisine sahiptir. 
Ayrıca Avrupa Merkez Bankası, uy-
gun para politikası araçlarıyla Avro 
Bölgesi ekonomisinin para mikta-
rını arttırma ve azaltma yetkisini 
elinde bulundurmaktadır. Avrupa 
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaş-
ma’nın 127 (1) Maddesi’ne göre Av-

rupa Merkez Bankası’nın en önemli 
görevlerinden biri, Avrupa Birliği 
(AB) para politikasını belirlemek ve 
yönetmektir. İlgili Madde’ye göre 
Avrupa Merkez Bankası’nın temel 
önceliği, fiyat istikrarını sağlamaktır. 

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma’nın 127. maddesi fiyat is-
tikrarını Avrupa Merkez Bankası’nın 
temel önceliği olarak belirlemiş ol-
masına rağmen, fiyat istikrarı ifa-
desinden ne anlaşılması gerektiğini 
açıklamamıştır. Bunun üzerine Av-
rupa Merkez Bankası Guvernörler 
Konseyi, 2003 yılında fiyat istikrarı-
na ilişkin rakamsal bir tanım belirle-
miştir. İlgili tanıma göre fiyat istikra-
rı, enflasyon oranının %2 civarında 
olacak şekilde düşük seyretmesini 
sağlamaktır. 

Avrupa Merkez Bankası para poli-
tikasını, kısa-dönem faiz oranlarını 
belirleyerek ve Avro Bölgesi eko-
nomisindeki kredi maliyetleri ile 
temini konularında belirleyici rol 
üstlenerek yönetmektedir. Avru-
pa Merkez Bankası, faiz oranlarını 
etkilemek ve likiditeyi yönetmek 
amacıyla açık piyasa işlemlerine 
başvurabilmektedir. Böylece para 
politikası, kısa-dönem faiz oranları-
nı doğrudan, uzun-dönem faiz oran-
larını, döviz kurlarını, finansal var-
lıkların fiyatlarını ise dolaylı olarak 
etkileyebilmektedir. Avrupa Merkez 
Bankası’nın uyguladığı para politika-
sı, sözkonusu kanallarla hanehalkı 
harcamalarını, üretimi, yatırımları, 
istihdamı ve dolayısıyla tüm ekono-
miyi etkilemektedir. 
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Avrupa Merkez Bankası, bankala-
ra sağladığı kredilerin kısa-dönem 
faiz oranlarını yükseltmeye veya 
düşürmeye yetkilidir. Bu yetkisiyle 
bankacılık sistemindeki likiditeyi ve 
dolayısıyla ekonomideki para mik-
tarını arttırabilir veya azaltabilir. Kı-
sa-dönem faiz oranlarının yüksekli-
ği, hanehalkının ve firmaların kredi 
talebini azaltır; böylece ekonomide-
ki para miktarı azalır. Diğer taraftan, 
tasarrufların getirisi arttığı için eko-
nomide tasarruflar artışa geçer. Har-
camalardaki azalış ve tasarruflardaki 
artış, enflasyonun düşmesine neden 
olur. Kısa-dönem faiz oranlarındaki 
düşüş ise yukarıda açıklanan etkile-
re karşıt etkiler doğurur. 

Avrupa Merkez Bankası Frankfurt’ta 
olup bünyesinde farklı Avrupa ülke-
lerine mensup 3500’den fazla kişi 
çalışmaktadır. Ana karar alma biri-
mi, İcra Kurulu’nun altı üyesi ile on 
dokuz Avro Bölgesi ülkenin merkez 
bankası guvernörlerinden oluşan 
Guvernörler Konseyi’dir. 
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Avrupa Merkez Bankası 
Başkanları (Guvernörleri) 
(European Central Bank 
Governors)

–Gülçin GÜREŞÇİ–

Avrupa Merkez Bankası Başkanı, 
Avro’nun ve Avro Bölgesi’ndeki 
para politikasının yönetiminden so-
rumlu kurum olan Avrupa Merkez 
Bankası’nın guvernörüdür. Avrupa 
Merkez Bankası’nı Avrupa Birliği 
(AB) dışında da temsil etme yetki-
sine sahiptir. Maksimum sekiz yıllık 
bir süre için atanır. Avrupa Merkez 
Bankası Yönetim Kuruluna ve Genel 
Konseyine başkanlık eder. Hollanda-
lı Wim Duisenberg Avrupa Merkez 
Bankasının ilk başkanıdır ve 1 Kasım 
2003’e kadar görevini yerine getir-
miştir. Fransız Jean-Claude Trichet 
2003 yılında Avrupa Merkez Bankası 
Başkanı olmuş ve Avrupa borç krizi 
sırasında görev yapmıştır. 31 Ekim 
2011’de görevinin bitmesiyle 1 Ka-
sım 2011’de yerine İtalyan Mario 
Draghi atanmıştır. Mario Draghi’nin 
31 Ekim 2019’da görev süresi sona 
ermiştir. Yerine, Christine Lagarde 
gelmiştir. Avrupa Merkez Bankası 
Başkanı, Avrupa Merkez Bankası 
Başkan Yardımcısı ve dört üye Avru-
pa Merkez Bankası Yönetim Konse-
yini oluşturmaktadır. Tüm üyeler Av-
rupa Konseyi tarafından atanmak-
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tadır. Tüm Yönetim Konseyi üyeleri, 
Avrupa Merkez Bankası Başkanı gibi 
yenilenemeyen sekiz yıllık bir süre 
için atanır. İstisnai olarak, 1998 yılın-
da ilk Konseye atanan üyelerin de-
ğişen süreleri söz konusu olmuştur. 
Bu nedenle tüm üyelerin aynı yılda 
değiştirilmesi gerekmemektedir.
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Avrupa Merkez 
Bankasının Bağımsızlığı 
(Independence of 
European Central Bank)

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) 
bağımsızlığı, birincil önceliği olan 
fiyat istikrarını sağlayabilmesi için 
temel bir dayanak oluşturmakta-
dır. Avrupa Merkez Bankası’nın ba-
ğımsızlığı, tek para politikasının 

yasal dayanağını oluşturan Avrupa 
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaş-
ma ile Avrupa Birliği Antlaşması’na 
eklenen Avrupa Merkez Bankaları 
Sistemi ve Avrupa Merkez Bankası 
Statüsü adlı 4 No’lu Protokol’e da-
yanmaktadır. 

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma’nın 130. Maddesi’ne göre; 
Avrupa Merkez Bankası, ulusal mer-
kez bankaları veya bunların karar 
organlarının üyeleri, Antlaşmalar ve 
Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ve 
Avrupa Merkez Bankası Statüsü ile 
kendilerine verilen yetkileri kullanır-
ken ve görev ve sorumlulukları ye-
rine getirirken, Birlik kurum, organ, 
ofis veya ajanslarından, Üye Devlet 
hükümetlerinden ya da herhangi bir 
organdan talimat isteyemez veya 
alamaz. Birlik kurum, organ, ofis 
veya ajansları ve Üye Devlet hükü-
metleri, bu ilkeye uymaya ve Avrupa 
Merkez Bankası veya ulusal merkez 
bankalarının karar organlarının üye-
lerini görevlerini yerine getirirken 
etkilememeyi taahhüt ederler. 

Yukarıda yer alan Antlaşma madde-
sine göre Avrupa Merkez Bankası, 
üye ülkelerin merkez bankaları ve 
bu kurumların yetkilileri, hiçbir AB 
kurum ve kuruluşundan, üye ülkele-
rin hükümetlerinden ve yetkililerin-
den talimat alamaz. AB kurum veya 
kuruluşları ile üye ülkelerin hükü-
metleri ve yetkilileri, Avrupa Mer-
kez Bankası’nın bağımsızlığına saygı 
duymak zorundadırlar. 

Avrupa Merkez Bankası’nın finansal 
düzenlemeleri, diğer AB kurumları-
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nın düzenlemelerinden ayrı tutul-
maktadırlar. Avrupa Merkez Banka-
sı’nın kendi bütçesi vardır. Sermaye-
si, Avro Bölgesi ulusal merkez ban-
kaları tarafından sağlanmıştır. 

Avrupa Merkez Bankaları Sistemi 
ve Avrupa Merkez Bankası Statü-
sü, Guvernörler Konseyi üyelerinin 
uzun süre görev yapmalarına ola-
nak tanımıştır. İcra Kurulu üyeleri-
nin ise tekrar atanmaları mümkün 
değildir. Ayrıca;

Ulusal merkez bankası guvernörleri, 
en az beş yıllığına göreve gelirler.

Avrupa Merkez Bankası’nın İcra Ku-
rulu üyeleri, bir daha yenilenme-
mek üzere sekiz yıl görev yaparlar.

Ulusal merkez bankası guvernörleri 
ve Avrupa Merkez Bankası’nın İcra 
Kurulu üyeleri yetersizlik veya göre-
vi kötüye kullanma durumunda gö-
revden alınırlar.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, anlaş-
mazlıkların çözümü ile ilgili yetkili 
kılınmıştır. 
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Avrupa Merkez 
Bankası’nın Geleneksel 
Olmayan Para Politikaları 
(Unconventional 
Monetary Policy of 
European Central Bank)

–Naib ALAKBAROV–

Avrupa Merkez Bankası (AMB) ta-
rafından uygulanan AMB’nin gele-
neksel olmayan para politikaları, 
üç kategoriye ayrılabilir: 1) istisnai 
likidite önlemleri, 2) varlık alımı ve 
3) teminatın hafifletilmesi. İstisnai 
likidite önlemleri a) Sabit oranlı Tam 
Tahsis Politikası - Fixed-rate full-al-
lotment (FRFA); b) Üç yıllık refinans-
man işlemleri - Three-year refinan-
cing operations (3-year LTRO); c) Ye-
niden finansman operasyonlarının 
Euro cinsinden daha uzun vadeleri - 
Longer maturities of the refinancing 
operations in euros; d) Yabancı para 
birimlerinde likidite - Liquidity in fo-
reign currencies şeklinde uygulan-
maktadır. Varlık Alımı uygulaması 
ise a) Devlet tahvili alımı - Sovereign 
bond purchases (SMP and OMT); b) 
Teminatlı tahvil alımları - Covered 
bond purchases; 
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İstisnai likidite hükümlerinin asıl 
amacı, bankalararası piyasaların 
düzgün işleyişini yeniden sağlamak-
tı; çünkü bu husus firmalara ve ha-
nehalklarına kredi vermek için çok 
önemliydi. Sabit Oranlı Tam Tahsis 
Politikası (FRFA), AMB’nın stan-
dart dışı araç kutusunun önemli 
bir parçasıydı. Geleneksel olarak, 
açık piyasa işlemleri değişken oranlı 
ihalelerle gerçekleştirilmiştir. Yeni 
prosedür uyarınca, bankalar tüm li-
kidite ihtiyaçlarını önceden belirlen-
miş faiz oranından karşılayabilirler. 
Bankaların likidite erişimine devam 
edilmesini sağlayarak AMB, piyasa-
daki likidite riskini dengeleme ama-
cındaydı. 

8 Aralık 2011’de AMB, üç yıllık iki 
adet yeniden finansman operasyo-
nunun (3 yıl LTRO) tam tahsis edile-
rek yapılması ve faiz oranı operas-
yonun ömrü boyunca ana refinans-
man işleminin (MROs) ortalamasına 
sabitlenmesi için benzeri görülme-
miş bir önlem aldı. İlk 3 yıllık (LTRO) 
21 Aralık 2011’de, ikincisi ise 29 Şu-
bat 2012’de teklif edildi.

Eşikaltı krizinin başlamasından kısa 
bir süre sonra AMB, LTRO’lar aracı-
lığıyla likidite hükümlerini artırdı. 
LTRO’lar düzenli olarak aylık sıklıkta 
ve üç aylık vadede gerçekleştirilen 
likidite sağlayan ters işlemlerdir.

Avro cinsinden likidite karşılıkları 
ile birlikte AMB, diğer merkez ban-
kalarıyla kurulan döviz takasları sa-
yesinde bankalara döviz cinsinden 
likidite sağladı. Bu sözleşmelerde, 
AMB daha sonraki bir tarihte ter-

sine çevrilebilecek olan, dolara, İs-
viçre Frangı’na ve İngiliz Sterlini’ne 
karşı Avro alışverişinde bulundu ve 
yabancı para birimini Avro bölge-
si finans kurumlarına borç vermek 
için kullandı. Yabancı para takas iş-
lemleri, ek Avro likidite hükümleri 
gibi, hem düşük faizli hem de borç 
krizinde uygulanmıştır.

Devlet Tahvili Alımı - Finansal sı-
kıntı içinde, merkez bankası, geçici 
likidite sorunları olan veya finansal 
piyasalar tarafından değer düşük-
lüğüne uğramış menkul kıymetleri 
satın alarak varlıklarının bileşimini 
değiştirebilir. Bu politikaya “kredi 
kolaylığı” denir. Satın alımlar diğer 
merkez bankası varlıklarının elden 
çıkarılmasıyla sterilize edilebilir 
(“saf kredi kolaylığı”) veya merkez 
bankası bilanço genişlemesinin bir 
parçası şeklinde olabilir (“nicel ge-
nişleme”). 

İlkbahar 2010’daki Yunan devlet 
borcu, bazı Avro bölgesi devlet tah-
villerinin aşırı indirimli (fire sale) sa-
tışını tetikledi. AMB, 9 Mayıs 2010 
tarihinde Avrupa Birliği’nin (AB) 
Avro’yu dengeleme çabalarının 
yanı sıra Menkul Kıymetler Piyasası 
Programı’nı (SMP) başlattı. AMB, 6 
Eylül 2012 tarihinde, devlet tahvili 
satın alma programı olan Kesin Para 
İşlemleri’ni (OMT) açıkladı ve aynı 
zamanda resmi olarak SMP’yi son-
landırdı.

Teminatlı tahviller, kredi kuruluşları 
tarafından orta ve uzun vadeli fi-
nansmanlarını garanti altına almak 
için ihraç edilen menkul kıymetler-
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dir. Bunlar, asgari yasal bir standarda 
uygun olan ve borç verenin bilanço-
sunda kalan, genellikle ipotek kre-
dileri ve kamu sektörü kredileri gibi 
tahsis edilmiş bir kredi havuzuyla 
teminatlandırılmaktadır. Bu yüksek 
kaliteli teminat, bankaların kendi 
kredilerinden daha yüksek kredi 
notu ile teminatlı tahvil ihraç etme-
lerini sağlar.

Teminatın hafifletilmesi - Avro Böl-
gesinin oluşturulmasından bu yana 
Avrupa Merkez Bankası (AMB), ABD 
Merkez Bankası (FED) ve İngilte-
re Merkez Bankası’ndan (BOE) çok 
daha az kısıtlayıcı olan bir teminat 
çerçevesine sahipti. Bu nedenle, 
teminat kurallarının gevşetilmesi 
krizin başında ABD’de olduğu kadar 
önemli değildi. Örneğin, ticari rapor 
AMB’da teminat olarak seçilebilir-
ken, FED satın almak için belirli bir 
borç verme tesisini uygulamak zo-
runda kaldı (Ticari Kağıt Fonu Tesisi). 
Ancak, Lehman Brothers’ın çökü-
şünden sonra, AMB teminat kuralla-
rını önemli ölçüde gevşetmiştir.
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Avrupa Merkez 
Bankası’nın 
Hesap Verebilirliği 
(Accountability of 
European Central Bank)

–Gülçin GÜREŞÇİ–

Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) 
hesap verebilirliği, AMB’nin yap-
tıklarını neden yaptığını ve alınan 
önlemlerin sonuçlarının ne oldu-
ğu, amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı-
nın gerekçeli olarak açıklanmasıdır. 
AMB’nın hesap verebilirliği her za-
man Avrupa Birliği’nin (AB) seçilmiş 
temsilcilerine yani parlamenterler 
ve hükümet temsilcilerine yönelik-
tir. Literatürde yapılan çalışmalar 
hesap verebilirliğin sağlanmasının 
ekonomik istikrar üzerindeki rolü-
nü vurgulamakta, bu nedenle de 
hesap verebilirliğin kendisinden 
taviz verilemeyecek bir politika ol-
duğu belirtilmektedir. 2008 küresel 
krizi AMB’nin para politikası için 
yeni zorlukları ortaya çıkarmış ve 
AMB’nın hesap verebilirliğini olum-
suz etkilemiştir. Çünkü karşılaşılan 
çok büyük cari hesap dengesizlikleri 
karşısında bu dönemde mali kuralla-
rın sıkılaştırılmasının ve geleneksel 
harcama kısma politikalarının başa-
rılı olamayacağı görüldü. Tüm bun-
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ların yaşanması Avrupa Parasal Bir-
liği’nin hangi durumlarda ne kadar 
müdahalede bulunması gerektiği ile 
ilgili üye ülkeler arasında fikir birliği-
nin olmadığını gösterdi. Böylece kriz 
durumunda ve sonrasında AMB’nin 
hesap verebilirliği konusunun öne-
mi ve bu konuda yapılması gereken-
ler ve hesap verebilirlik mekanizma-
sı işlemeden AMB’nın etkinliğinin 
arttırılmasındaki zorluk görüldü. 
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Avrupa Merkez 
Bankası’nın Para 
Politikası ve Araçları 
(Monetary Policy and the 
Instruments of European 
Central Bank)

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) 
temel önceliği, fiyat istikrarını sağla-
maktır. Avrupa Birliği’nin (AB) eko-
nomi politikaları, fiyat istikrarı ön-
celiğine zarar vermeyecek şekilde 
geliştirilir ve uygulanır. AMB para 
politikasını belirlerken serbest piya-
sa ekonomisinin gerekliliklerini göz 
önünde bulundurur. Bu ifadeden, 
AMB’nın fiyat istikrarı önceliği ile 
AB ekonomisinin makroekonomik 
öncelikleri olan büyüme ve istih-
dam artışı hedeflerinin birbirleriyle 
çelişmeyeceği sonucuna ulaşılmak-
tadır. Oysa teorik olarak sözkonusu 
iki hedef, en azından kısa vadede 
birbiriyle çelişmektedir. 

AMB yukarıda belirtilen çelişkiyi, fi-
yat istikrarı önceliğini orta vadeli bir 
perspektif çerçevesinde ele alarak 
bertaraf etmektedir. Bu bağlamda 
AMB, kısa vadede ortaya çıkabile-
cek bir fiyat istikrarı ve ekonomik 
büyüme ikilemi yaratmak yerine, 
sözkonusu iki ekonomik hedefin 
uzun vadeli sonuçlarını dikkate al-
maktadır. Zira AMB’na göre fiyat 
istikrarı önceliği, ekonomik büyü-
me ve istihdam artışını beraberinde 
getirecektir. Çünkü fiyat istikrarına 
öncelik verilmiş olan bir ekonomide 
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nispi fiyat mekanizmasının şeffaflığı 
artarak etkin bir servet dağılımına 
yol açar ve böylece ekonomide ve-
rimlilik artışı yaşanır; yatırımlarda 
artış gözlenir. Sonuç itibariyle, uzun 
vadede hem fiyat istikrarı sağlan-
mış, hem de ekonomik büyüme ve 
istihdam artışı ortaya çıkmış olur. 

Ancak unutulmamalıdır ki, fiyat is-
tikrarının sağlanmış olması bir eko-
nomideki işsizlik sorununun çözü-
mü için tek başına yeterli değildir. 
AMB da Avro Bölgesi’nde yaşanan 
yüksek işsizliğin kaynağının yapısal 
olduğuna vurgu yaparak, sorunun 
sadece fiyat istikrarının sağlanması 
ile çözülemeyeceği görüşünü sa-
vunmaktadır. AMB’na göre işsizlik 
konusunda yapısal dönüşümlere ve 
politika değişikliklerine ihtiyaç du-
yulmaktadır. 

AMB para politikasını uygularken 
açık piyasa işlemleri, daimî kolay-
lıklar ve minimum rezerv zorun-
luluğundan oluşan para politikası 
araçlarını kullanmaktadır. Açık pi-
yasa işlemleri faiz oranlarının belir-
lenmesinde, piyasadaki likiditenin 
yönetiminde önemli rol oynamakta-
dır. Ayrıca açık piyasa işlemleri, para 
politikasının durumuna ilişkin sinyal 
verme özelliğine de sahiptir. 

AMB açık piyasa işlemlerini beş fi-
nansal araç ile gerçekleştirmektedir. 
Sözkonusu araçlardan en önemlisi, 
yeniden satın alma anlaşması veya 
teminatlı kredi şeklinde gerçekle-
şen ters işlemlerdir. Diğer açık pi-
yasa işlemleri araçları ise karşılıksız 
işlemler, borç sertifikası ihracı, döviz 

swapları ve sabit vadeli depozitler-
dir. 

Daimî kolaylıklar, gecelik likidite sağ-
lamak ve var olan likiditeyi azaltmak 
amacıyla kullanılırlar. Minimum 
rezerv zorunluluğu ise Avro Bölge-
si para politikasının vaz geçilemez 
aracıdır. Minimum rezerv zorunlu-
luğu, para piyasası faiz oranlarında 
istikrarı sağlamayı ve yapısal likidite 
bolluğu veya kıtlığı yaratmayı hedef-
lemektedir. 
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Avrupa Merkez 
Bankası’nın Şeffaflığı 
(Transparency of 
European Central Bank)

–Gülçin GÜREŞÇİ–

Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) 
şeffaflığı açıklık ile ilgili geniş bir 
kavramdır ve para politikasının 
yürütülmesiyle ilgili kamuoyu ile 
her türlü bilginin paylaşımını kap-
samaktadır. Buna göre tutarlı bir 
stratejik ve operasyonel çerçeve-
ye sahip, yasal zorunlulukların açık 
ve net olduğu bir sistemin içinde, 
tahminlerin ve bazen de politika 
oluşturma ile ilgili organlarındaki 
tartışmalara ilişkin kayıtların yayın-
lanmasını içermektedir. Bu yapısal 
düzenlemelerin yanında finansal 
piyasalar ve kamu ile sık iletişimde 
bulunulmasını gerektirmektedir. 
AMB bunu her toplantıdan sonra 
yayınlanan toplantı raporları, peri-
yodik olarak yayınlanan bültenler, 
finansal istikrar raporları, araştırma 
sonuçları ve yetkili personel ve gö-
revlilerinin açıklamalarını kamuoyu 
ile paylaşarak gerçekleştirmektedir. 
Günümüzde AMB, Bankacılık Bir-
liği kurulmasından öncesine göre 
çok daha yüksek şeffaflık düzeyine 
sahiptir. AMB’nın şeffaflığının arttı-
rılması kamuoyunda güvenilirliğinin 
artması açısından önem taşımakta-
dır. Literatürde yapılan çalışmalar, 
şeffaflığın artmasının güvenin art-
ması ile birlikte AMB para politika-
sının etkinliğinin artması yönünde 
pozitif etki yarattığını göstermekte-

dir. Çünkü şeffaflık sayesinde piya-
salarda oynaklık azalmakta, ani aşırı 
tepkilerin önüne geçilmektedir.  
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Avrupa Merkez 
Bankasının Yönetişimi 
(Governance of European 
Central Bank)

–Gülçin GÜREŞÇİ–

Avrupa Birliği (AB) mevzuatı, ku-
rumların açık bir organizasyon ya-
pısı, iyi tanımlanmış sorumluluk 
sınırları, etkin risk yönetimi süreç-
leri, kontrol mekanizmaları ve ücret 
politikaları dahil olmak üzere güçlü 
yönetişim düzenlemelerine sahip 
olmasını gerektirir. Yönetişimin tanı-
mı her bir kurumun özelliğine göre 
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değişmektedir. Ama genel olarak 
bir organizasyonun yönlendirildiği 
ve kontrol edildiği prosedürler ve 
işlemler olarak tanımlanabilir. Ku-
rumsal yönetim yapısı, organizas-
yondaki farklı katılımcılar arasında 
hak ve sorumluluk dağılımını belir-
ler ve karar alma ile ilgili kuralları 
ve prosedürleri ortaya koyması açı-
sından önem taşır. Avrupa Merkez 
Bankası (AMB) tüm paydaşlarını 
içeren şeffaf bir yönetişim yapısına 
sahiptir. Örneğin Yönetim Konseyi 
AMB’nın ana karar alma organıdır. 
İcra Kurulunun altı üyesinden ve 19 
Avro Bölgesi ülkesinin ulusal mer-
kez bankalarının yöneticilerinden 
oluşur. AMB’na verilen görevlerin 
yerine getirilmesi için yönergeleri 
hayata geçirmek, gerekli kararla-
rı almak ve Avro Bölgesi için para 
politikasını formüle etmek teme 
işlevleridir. Genel Konsey ise AMB 
Başkanı ve Başkan yardımcısı, 27 AB 
Üye Devletinin ulusal merkez ban-
kalarının yöneticilerinden oluşur. 
Avrupa Para Enstitüsü’nden devral-
dığı görevlerini yerine getirir, ista-
tistiksel verileri toplamak, yıllık ra-
porların hazırlanması, muhasebe ve 
raporlamaların standartlaştırılması 
için gerekli kuralların oluşturulması 
görevini üstlenir. Yönetim Konseyi 
ise başkan, başkan yardımcısı ve di-
ğer dört üyeden oluşur. Tüm üyeler 
Avrupa Konseyi tarafından atanır. 
Sorumluluğu, Yönetim Konseyi tara-
fından belirlenen esaslara ve alınan 
kararlara uygun olarak Avro Bölge-
sindeki para politikası için gerekli 
talimatları vermektir. Ulusal düzey-
de ise her bir üye ülkede yönetişim 
yapısının şu şekilde olması düzen-

lenmiştir: Her bir ülkede ulusal hü-
kümetler, ulusal bankacılık birlikleri 
ve ulusal merkez bankaları temsilci-
leri katılımcıları tam olarak bilgilen-
direrek Tek Avrupa Ödeme Alanı’na 
(SEPA) hazırlamakla yükümlüdür. 
Yönetişim yapısı bilgi akışını daha 
standart ve etkin hale getirdiği için 
hedeflenen sonuçlara ulaşmada et-
kilidir. AMB gibi çok ülkeli bir kurum 
için bu nedenle yönetişim yapısının 
güçlü olması önem taşımaktadır. 
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Avrupa Mevduat 
Sigortası Planı (European 
Deposit Insurance 
Scheme (EDIS))

–Naib ALAKBAROV–

24 Kasım 2015’te Komisyon, Avro 
Bölgesi’ndeki banka mevduatları 
için bir Avrupa Mevduat Sigorta-
sı Planı (EDIS) kurmayı teklif etti. 
EDIS, Bankacılık Birliği’nin üçüncü 
ayağıdır. Bu teklif, Ekonomik ve Pa-
rasal Birliği (EPB) derinleştirmek ve 
bankacılık birliğini tamamlamak için 
daha kapsamlı bir önlem paketinin 
bir parçası olarak kabul edildi.

EDIS teklifi, 2014/49 sayılı Direk-
tif ile düzenlenen ulusal Mevduat 
Garanti Sistemlerine (MGS) dayan-
maktadır. Bu sistem hâlihazırda 
100.000 Avro’ya kadar olan tüm 
mevduatların AB genelindeki ulusal 
MGS aracılığıyla korunmasını sağla-
mıştır.

EDIS, Avro Bölgesi’nde daha güçlü 
ve daha tek tip bir sigorta teminatı 
sağlamaktadır. Bu, ulusal MGS’nin 
büyük yerel şoklara karşı kırılgan-
lığını azaltacaktır. Böylece bir ban-
kadaki emanetçi, güven düzeyinin 
bankanın konumuna bağlı olmaya-
cak ve bankalar ile ulusal egemenle-
ri arasındaki bağı zayıflatacağından 
emin olacaktı.

EDIS, bankacılık birliğindeki tüm 
bankaların 100.000 € altındaki mev-
duatlara uygulanır. Bu, ulusal mev-

duat sigortası sistemlerinin (MGS) 
büyük yerel şoklara karşı savunma-
sızlığını azaltacak, mevduat sahip-
lerinin bir bankaya olan güveninin 
bankanın konumuna bağlı olmama-
sını sağlayacak ve bankalar ile ulusal 
devletleri arasındaki bağı zayıflata-
caktır. Proje farklı aşamalarda geliş-
tirilecek ve EDIS’in katkıları zaman 
içinde kademeli olarak artacaktır. 
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Avrupa Muharebe 
Grupları (European 
Battlegroups)

–Kadri Kaan RENDA ve Burak TAN-
GÖR–

Avrupa Muharebe Grupları, genel-
likle her biri en az 1500 personel-
den oluşan ve dünya çapında ortaya 
çıkan krizlere ve çatışmalara yanıt 
vermek için Avrupa Birliği’nin (AB) 
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hızlı tepki verme kapasitesinin ay-
rılmaz bir parçasını oluşturan askerî 
birimlerdir. AB’nin Ortak Güvenlik 
ve Savunma Politikası (OGSP) ile 
ilgili herhangi bir karar gibi, Avrupa 
Muharebe Gruplarının konuşlandı-
rılması da Konsey tarafından oybir-
liğiyle alınan karara tabidir. Her ne 
kadar Muharebe Grupları 2007 yı-
lından beri tam kapasiteyle faaliye-
te geçmiş olsalar da henüz herhangi 
bir operasyonda görev almamışlar-
dır. 

Avrupa Muharebe Grupları kavramı 
ilk olarak 4 Şubat 2003’teki Fran-
sız-İngiliz ikili görüşmelerinde orta-
ya atılmış ve aynı yılın Kasım ayında 
Londra’da gerçekleştirilen görüşme-
lerde netleştirilmiştir. Fransızların 
Taktik Grubu (Tactical Group) olarak 
nitelendirdikleri Muharebe Grubu 
oluşturulması fikrine Almanya’nın 
da sıcak bakmasıyla 2005 yılında 
Fransa, Birleşik Krallık ve İtalya ta-
rafından ilk Muharebe Grupları ha-
yata geçirilmiştir. Muharebe Grup-
ları, tek bir devlet tarafından oluş-
turulabileceği gibi çokuluslu niteliğe 
de sahip olabilirler. Bunun yanında, 
Muharebe Grupları içinde AB üyesi 
olmayan ülkeler de yer alabilirler. 
Norveç ve Türkiye bu bağlamda Mu-
harebe Gruplarına katkı sağlamış iki 
AB-dışı ülkedir. Muharebe Grupları 
için belirlenmiş bir görev/nöbet lis-
tesi (roster) bulunmaktadır. Senede 
iki defa düzenlenen Muharebe Gru-
bu Koordinasyon Konferanslarında 
(Battlegroup Co-ordination Confe-
rences) AB üyesi ülkeler kendi ku-
racakları muharebe grubunun yapı-
sını, unsurlarını ve nöbet listesinde 

yer alacağı zamanı taahhüt ederler. 
Genel uygulama, iki tane muharebe 
grubunun 6 aylık dönemler içinde 
hazır bekletilmesidir. Bu sayede, AB 
aynı anda iki farklı bölgeye müdaha-
le edebilecek veya gerekirse iki mu-
harebe grubunu da aynı operasyon 
dâhilinde görevlendirebilecektir. 

Muharebe grubu, aslında bir görev 
gücü (task force) olup, temel gö-
revleri arasında çatışma önleme, 
kriz yönetimi, barışın korunması, 
çatışma sonrasında istikrarın sağ-
lanması, insani müdahale ve yardım 
ile kurtarma görevleri sayılabilir. 
Standart bir muharebe grubu, 1500 
personelden oluşan askeri bir kuv-
vettir. 15 gün içinde görev bölgesine 
intikal edebilecek ve en az 30 gün 
ve en fazla 120 gün boyunca görev 
yapacak şekilde organize edilmesi 
öngörülmektedir. 6000 km yarıça-
pı içindeki herhangi bir noktada ve 
farklı coğrafi koşullarda görev ya-
pabilecek şekilde düşünülmüştür. 
Amacı, kriz bölgesine kriz fazla ya-
yılmadan ve derinleşmeden hemen 
müdahale etmek ve sonradan gele-
cek daha büyük çaplı Birleşmiş Mil-
letler (BM) veya AB askeri güçlerine 
zemin hazırlamak ve köprü vazifesi 
görmektir. 

Çerçeve Ülke (Framework Nation), 
Muharebe Grubunun ana iskeleti-
ni oluşturan ülkedir. Çerçeve Ülke 
Muharebe Grubunun karargâhını 
ve komuta yapısını oluşturmaktan 
sorumludur. Muharebe Grubu, bir 
operasyonel karargâh ve kuvvet 
karargâhı, üç piyade birliği ve diğer 
destek unsurlarından oluşur. Destek 
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birlikleri mekanize piyade, özel kuv-
vetler, yangın söndürme ve sıhhıye 
personelini içerebilir. Ayrıca, Mu-
harebe Grubunun stratejik taşıma 
kabiliyet ve imkânlarına da sahip 
olması gerekmektedir.

Her ne kadar NATO’nun Müdahale 
Kuvveti’ne benzese de Muharebe 
Grupları şu ana kadar hiçbir görevde 
yer almamışlardır. Muharebe Grubu 
kavramı, Helsinki Temel Hedefleri 
doğrultusunda AB’nin askerî yete-
neklerini geliştirmek ve krizlere mü-
dahale etme kapasitesini artırmak 
adına önemli bir yere sahiptir. Bu 
açıdan Avrupa Birliği Küresel Stra-
tejisi’nde ortaya konulan tehditler-
le mücadelede Muharebe Grupla-
rının AB’nin askerî kabiliyetlerini 
geliştirdiğini söylemek mümkündür. 
AB’nin askerî olarak NATO’dan ba-
ğımsız hareket ederek acil müdaha-
le amacıyla AB ve BM’nin vereceği 
görevlerde kullanılabileceği hazırda 
bulunan askeri güce sahip olmasını 
sağlaması açısından da önemlidir. 
Fakat uygulamada görülebileceği 
gibi Muharebe Gruplarının pratik 
katkısı sınırlıdır. Örneğin, 2006’da 
Almanya Kongo’ya, 2011’de Hol-
landa Libya’ya muharebe grupları-
nı göndermek istememiştir. Benzer 
şekilde, 2014 yılının ilk yarısında Yu-
nanistan’ın kurmuş olduğu ve hazır-
da bekleyen Balkan Muharebe Gru-
bunun Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 
gerçekleştirilmek istenen barışı ko-
ruma operasyonuna katkı sağlamak 
istememiş olması, hem üye devlet-
ler arasındaki siyasi ve stratejik çı-
kar farklılıklarından hem de operas-
yon maliyetlerinin nasıl karşılanaca-

ğı konusundaki anlaşmazlıklardan 
kaynaklanmıştır. Muharebe Grupla-
rını kuran ülkelerin siyasi amaçları 
ve stratejik hedeflerinin o sırada or-
taya çıkan operasyonel gereklilikler-
le uyuşmaması sonucunda Muhare-
be Grupları hayata geçirilmiş ancak 
kullanılamamıştır. Bu açıdan bir di-
ğer önemli sorun Muharebe Grup-
larının operasyonlarının maliyeti ve 
bu masrafların nasıl karşılanacağı 
konusudur. Haziran 2017’deki AB 
Zirvesi’nde bu konu görüşülmüş ve 
Athena Mekanizması çerçevesinde 
Muharebe Gruplarına mali destek 
verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu me-
kanizma kapsamında yapılan mali 
yardımlar operasyon maliyetlerinin 
çok cüzi bir kısmını ancak karşıla-
maktadır. Bu tür sorunlar devam 
ettikçe Muharebe Gruplarının ope-
rasyonel kabiliyetleri ve yapabile-
cekleri görevler sınırlı kalacaktır. 

Okuma Listesi 

Barcikowska, Anna. “EU Batt-
legroups – ready to go?”, European 
Union Institute for Security Studies, 
Kasım 2013, s. 1-4.

Reykers, Yf. “EU Battlegroups: High 
costs, no benefits”, Contemporary 
Security Policy, 38:3, 2017, s. 457-
470.

Tangör, Burak. Avrupa Birliği’nin Dış 
Güvenlik ve Savunma Politikaları: 
OGSP, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 
2010.



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ244

Avrupa Ombudsmanı 
(European Ombudsman)

Bkz. Ombudsman

Avrupa Ordusu 
(European Army)

–Kadri Kaan RENDA ve Burak TAN-
GÖR–

Avrupa ordusu, daima göreve hazır, 
ortak karargâh ve savunma bütçe-
sine sahip olacak, Birlik savunma 
politikalarını uygulayacak ve ge-
rektiğinde Avrupa’yı dış tehditlere 
karşı koruyacak askerî unsuru ifade 
etmektedir. Avrupa ordusu, Avrupa 
Birliği’nin (AB) savunma alanında da 
derinleşme hedefinin en temel un-
surudur. Avrupa ordusu sadece yan 
yana gelip birlikte hareket edecek 
olan müttefik ordularından farklı 
olarak kendi karargâhı, komuta ya-
pısı, askerî personeli ve donanımı 
olan daima hazır bir ordu olacaktır. 
Bu bağlamda, kolektif güvenlik yeri-
ne ortak savunma fikrinin ön plana 
çıkarıldığı görülmektedir. 

Avrupa ordusu kurma fikri yeni de-
ğildir. Avrupa’nın kendini savun-
ması için bir orduya ihtiyacı olduğu 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
(AKÇT) kurulduktan hemen sonra 
Fransa Başbakanı René Pleven tara-
fından dile getirilmişti. Fransızların 
gayesi Batı Almanya’nın tekrar si-
lahlandırılmasının kendi kontrolle-
rinde olmasıydı. Fransa Başbakanı, 
Almanya’nın kendi ulusal ordusuna 

sahip olmasının Avrupa’da kurulan 
barışı tehdit edebileceğini iddia et-
miştir. Fransızlara göre Almanya’nın 
silahlanması ve militerleşmesini 
engellemek gerekiyordu. Bu hedef 
doğrultusunda Pleven Planı olarak 
da bilinen Avrupa Savunma Top-
luluğu kurma teklifi 24 Ekim 1950 
tarihinde Fransız Meclisine sunul-
muştur. Plana göre ortak bir ordu, 
ortak savunma bütçesi ve Avrupa 
Savunma Bakanlığı oluşturulacak-
tı. Mayıs 1952’de Avrupa Savunma 
Topluluğu Antlaşması imzalanmış 
olmasına rağmen fikrin sahibi Fran-
sızlar bu antlaşmayı kendi meclisin-
de onaylamamışlardır. Bu nedenle 
Avrupa ordusu fikri Soğuk Savaş 
boyunca hayata geçirilememiştir. 
Soğuk Savaş’ın bitimine yakın Fran-
sa ve Almanya arasındaki iş birliği 
sonucunda ortak bir tugay kurul-
muştur. Bu tugay Avrupa Kolordu-
sunun (EUROCORPS) kökenini oluş-
tururken, Fransa, İtalya, İspanya ve 
Portekiz bir araya gelerek EURO-
MARFOR adı altında denizlerde acil 
müdahale görevini ifa edecek askerî 
kuvvetleri hayata geçirmiştir. 1999 
yılında Ortak Güvenlik ve Savun-
ma Politikası (OGSP) kapsamında 
Helsinki Temel Hedefleri AB Üye 
Devletleri tarafından kabul edilmiş-
tir. Helsinki ile birlikte bu hedefleri 
gerçekleştirmek için askerî bir güce 
ihtiyaç duyulduğu ise daha çok dile 
getirilmeye başlanmıştır. Bu hedef-
ler dahilinde ilk olarak Avrupa’nın 
60.000 kişilik hazır bekleyen bir ko-
lorduya sahip olması kabul edilmiş-
tir. Ancak bu kolordu hayata geçiri-
lememiş, bunun yerine yenilenen 
Helsinki hedefleri içinde 1.500 kişi-
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lik muharebe grupları oluşturulma-
sına karar verilmiştir. (Bkz. Avrupa 
Muharebe Grupları) Fakat oluştu-
rulan bu muharebe grupları günü-
müze kadar hiçbir operasyonda yer 
almamışlardır. 

Lizbon Antlaşması’nın 42.(2) mad-
desi ortak savunma politikasının ge-
liştirilmesinin Birliğin hedeflerinden 
biri olduğunu ortaya koymuştur. 
AB’nin dış politika alanında daha 
ciddiye alınması için Avrupa ordusu-
na sahip olmasının gerekli olduğunu 
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean 
Claude Juncker Mart 2015’te dile 
getirmiştir. Juncker, Avrupa’yı ve 
Avrupa değerlerini savunmak için 
ortak bir ordunun var olması gerek-
tiğine inandığını söylemiştir. İtalyan 
Savunma Bakanı Roberta Pinotti, 
2016 yılında Schengen benzeri bir 
uygulamanın savunma alanında ha-
yata geçirilebileceğini ve daha sonra 
AB içine alınabileceğini söylemiştir. 
Savunma için Schengen (Schengen 
for Defense) olarak da adlandırılan 
bu öneriye göre savunma alanında 
daha fazla iş birliği yapmak ve ortak 
hareket etmek isteyen üye ülkeler 
bir araya gelebilecekler ve AB-dı-
şında Schengen benzeri bir anlaşma 
çerçevesinde iş birliği yapacaklardı. 
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron, Kasım 2018’de Avrupa’nın 
kendini savunabilmesi ve stratejik 
özerkliğe (Bkz. Stratejik Özerklik) 
sahip olması için ortak bir orduya 
ihtiyacı olduğuna vurgu yapmıştır. 
Macron için Avrupa ordusu stratejik 
çıkarları için AB’nin askeri güç kulla-
nabilmesi demekti. AB ordusu sade-
ce tehditlerin değil düşmanların da 

tespit edilip açıkça onlara karşı po-
zisyon alınmasını sağlayabilecekti. 
Alman Şansölyesi Angela Merkel’in 
de desteklediği Avrupa ordusu fikri 
çerçevesinde Almanya ve Fransa, 
ortak operasyonel karargâh kur-
mayı, AB’ye ait personel ve askerî 
teçhizat ile ortak savunma bütçe-
sine sahip olmayı hedeflediklerini 
en üst düzeyden dile getirmiştir. 
Bu bağlamda, Almanya ve Hollan-
da 414. Tank taburunu kurmuştur. 
Haziran 2017’de Avrupa Savunma 
Fonu (European Defence Fund) ha-
yata geçirilmiştir. Ayrıca, Haziran 
2017’de kurulan Askerî Planlama 
ve İcraat Kabiliyeti (Military Plan-
ning and Conduct Capability) birimi 
operasyonel karargâh gibi çalışma-
larını sürdürmekte ve AB’nin OGSP 
dâhilindeki askerî operasyonlarını 
yönetmektedir. Özellikle savunma 
sanayinde iş birliğini artırabilmek 
adına Lizbon Antlaşması ile kabul 
edilen Daimî Yapılandırılmış İşbir-
liği (Permanent Structured Coope-
ration) mekanizması Aralık 2017’de 
hayata geçirilmiştir. Böylece isteyen 
Üye Devletlerin kendi aralarında sa-
vunma ve güvenlik alanında daha 
fazla iş birliği yapabilmelerinin önü 
açılmıştır. 

Her ne kadar Avrupa ordusu kurma 
çalışmaları dönemin ABD Başkanı 
Donald Trump’ın NATO’nun Avru-
palı müttefiklerinin savunma har-
camalarını artırmalarını istemesiyle 
tekrar gündeme gelse de AB ordu-
sunun kurumsal yapısı, bütçesi, do-
nanımı, karar alma mekanizmaları, 
askerî -politik hedefleri ve askerî 
doktrini gibi birçok konunun açıklı-
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ğa kavuşturulması gerekmektedir. 
ABD’nin dile getirdiği savunma har-
camaların artırılması gerekliliğinin 
ötesinde Avrupalıların asıl dikkat 
ettikleri nokta savunma için ayrılan 
fonların verimli kullanılmasıdır. Sa-
vunma sanayi gibi Ar-Ge yatırımla-
rının maddi külfetinin büyük olduğu 
alanlarda iş birliği, kaynakların daha 
verimli kullanılmasını sağlayacaktır. 
Askerî teknolojinin geliştirilmesi ve 
diğer üye ülkelerle paylaşılması Av-
rupa ordusunun teknolojik bakım-
dan özerk olmasını sağlayacaktır. 
Böyle bir ordunun en önemli destek 
unsurunun askerî istihbarat olaca-
ğı düşünüldüğünde, AB’nin kendi 
özerk istihbarat teşkilatının ve as-
kerî uydularının olması gerektiği de 
bilinmektedir. Böyle bir özerk yapı 
doğal olarak ortak bir bütçe ile per-
sonel ve teçhizatın nereden ve nasıl 
temin edileceği konularında görüş 
birliğinin olmasını gerektirmektedir. 
Bu konuların karara bağlanabilmesi 
için de karar alma süreçlerinin esne-
tilmesi gerektiği ve savunma politi-
kalarının yürütülmesi için bir savun-
ma bakanı veya komisyon üyesine 
ihtiyaç olduğu dile getirilen bir diğer 
konudur. Bu bağlamda, Avrupa or-
dusu kurulmasıyla birlikte savunma 
ve güvenlik konularının Birlik karar 
alma mekanizmalarına dâhil edil-
mesi gerekecektir. Bir diğer önemli 
husus, Avrupa ordusunun nükleer 
silahlara sahip olup olmayacağıdır. 
Birleşik Krallık’ın üyelikten ayrılma-
sı sonucunda (Bkz. Brexit) AB içinde 
sadece Fransa nükleer silahlara sa-
hip üye ülke olarak yer almaktadır. 
Ancak, Avrupa ordusunun Fransız 
nükleer silahlarını kullanma olanağı 

ve yetkisinin olup olmayacağı bilin-
memektedir. 

Bu somut ve teknik sorunların dışın-
da bir de Avrupa ordusunun kurul-
masının önünde soyut ve kavram-
sal sorunlar da vardır. Örneğin, her 
ne kadar AB’nin güvenlik stratejisi 
(Bkz. Avrupa Güvenlik Stratejisi) ve 
küresel stratejisi (Bkz. Avrupa Bir-
liği Küresel Stratejisi) olsa da Birli-
ğin kendine özgü askerî doktrini ve 
planlaması yoktur. Son olarak, Av-
rupa’da ortak stratejik kültürün de 
oluşmadığından bahsedilmektedir. 
Yukarıda bahsedilen sebepler ve 
netleştirilmesi gereken konular Av-
rupa ordusunun hayata geçirilme-
sindeki başlıca engellerdir.
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Avrupa Ortak İltica 
Sistemi (Common 
European Asylum System 
(CEAS)) 

Bkz. İltica Politikası

Avrupa Ortaklıkları 
(European Partnerships) 

–Hatice YAZGAN– 

Avrupa Ortaklıkları, Batı Balkan ül-
kelerinin (Bkz. Batı Balkanlar) Av-
rupa Birliği (AB) süreçlerini tanım-
layan İstikrar ve Ortaklık Süreci’nin 
bir unsuru olarak tanımlanabilir. 
Ortaklıkların hukuki temeli 2004 
yılında yayınlanan Konsey Tüzüğü 
olup, ortaklıklar söz konusu döne-
min potansiyel aday ülkeleri için 
oluşturulmuştur. Diğer aday ülke-
lere uygulanan Katılım Ortaklığı ile 
aynı çerçeveye sahip olan Avrupa 
Ortaklıklarının amacı, söz konusu 
Tüzükte belirtildiği üzere dönemin 
potansiyel aday ülkeleri olan Ar-
navutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, 
Sırbistan ve Kosova’nın “istikrar ve 
ortaklık süreci gerekliliklerini yeri-
ne getirmeleri için desteklemek” 
olarak belirlenmiştir. Avrupa Ortak-
lıkları, kapsamı içine giren ülkelerin 
AB sürecinde yerine getirmesi gere-
ken reformların uygulanması için bir 
çerçeve ve finansal destek mekaniz-
ması öngörmüştür. Avrupa Komis-
yonu’nun önerisi ile Konsey tarafın-
dan kabul edilen ortaklıklar değişen 
önceliklere göre revize edilmiş ve 
ilgili ülkelerin öncelikleri belirlene-

rek kriterleri karşılama düzeylerinin 
değerlendirilmesi yıllık raporlarla 
gerçekleştirilmiştir. Ortaklıklar; Batı 
Balkan ülkelerinden Hırvatistan o 
dönemde katılım müzakerelerine 
başladığı, Kuzey Makedonya ise 
aday ülke olarak katılım ortaklığı 
kapsamında olduğundan Avrupa 
Ortaklığı kapsamında değerlendiril-
memiştir. 
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Avrupa Para Birimi 
(European Currency Unit)

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

Avrupa Para Birimi (European Cur-
rency Unit – ECU), Avrupa Topluluk-
ları’nın (AT) Avro’dan önceki para 
birimidir. 13 Mart 1979 tarihinde 
kabul edilerek Avrupa Hesap Biri-
mi’nin (European Unit of Account) 
yerini almıştır. ECU, AT ülkelerinin 
paralarından oluşan bir para sepeti-
dir. ECU, AT’deki malların, hizmetle-
rin ve menkul değerlerin değerlerini 
ve maliyetlerini belirlemede kulla-
nılmış olan standart bir parasal ölçü 
birimidir. Bu nedenle, Avrupa Para 
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Sistemi içindeki en önemli kilomet-
re taşlarından biridir. 

Ayrıca ECU için Avrupa Para Sistemi 
içindeki resmi rolünün dışında, pa-
rasal işlemlerde kullanılmak üzere 
ve bonoları da içeren finansal araç-
ları nitelendirebilmek adına özel bir 
piyasa da oluşturulmuştur. ECU ya-
tırımcılara tek bir ülkenin para biri-
mine bağlı kalmadan, ortak parasal 
nitelendirmeye sahip varlıklara yatı-
rım yapma olanağı tanımıştır. 

ECU, AT ülkeleri ile Avrupa Döviz 
Kuru Mekanizması dışında kalan 
ülkeler tarafından da uygulanan bir 
ortak para birimi olmuştur. Avrupa 
Para Sistemi’nin mimarlarına göre 
ECU’nun rolü, döviz kuru mekaniz-
masının ortak paydası olmak, döviz 
kuru mekanizmasının bir parçası 
olan müdahale işlemleri ve kredi 
mekanizması için resmi değer teşkil 
etmek ve rezerv para görevi gör-
mektir. 

ECU, 1 Ocak 1999 tarihinde Avro uy-
gulamasının başlamasıyla birlikte 1 
ECU=1 Avro olacak şekilde sabitlen-
miş ve uygulamadan kaldırılmıştır. 
Avro’dan farklı olarak ECU, sadece 
elektronik işlemlerde kullanılmıştır. 
Nakit işlemlerin gerektirdiği kâğıt 
veya madeni paraya sahip olmamış, 
piyasalarda ve bankalar arası işlem-
lerde değer birimi olarak işlem gör-
müştür. 
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Avrupa Para Enstitüsü 
(European Monetary 
Institute) 

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

Maastricht Antlaşması (1993), Av-
rupa Birliği (AB) ülkeleri için ortak 
para biriminin ve ortak merkez ban-
kasının oluşumu için bir yol haritası 
belirlemiştir. Sözkonusu yol haritası-
nın bir parçası olarak Ocak 1994’de 
Avrupa Para Enstitüsü kurulmuş-
tur. Avrupa Para Enstitüsü, Avrupa 
Merkez Bankasının (AMB) kuruluşu 
için ilk ve çok önemli bir adımdır. 
Daha önce görevde olan Guver-
nörler Komitesi’nden farklı olarak 
Avrupa Para Enstitüsü (APE) tüzel 
kişiliğe sahip, çalışan sayısı hızla ar-
tan fonksiyonel bir kurum olmuştur. 
APE’nde ilki Alexandre Lamfalussy ve 
sonrasında Willem Frederik Duisen-
berg olmak üzere iki Başkan görev 
yapmıştır. Duisenberg, 1998 yılında 
oluşturulan AMB’nın ilk Başkanı ol-
muştur. 
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1994-1998 yılları arasında faaliyet 
göstermiş olan APE, kurumsal ya-
pılanmasını hızlı bir şekilde tamam-
lamıştır. APE’nün temel hedefi, Av-
rupa Merkez Bankası ile tek parayı 
içeren Avrupa Merkez Bankaları 
Sistemi’nin alt yapısını oluşturmak-
tır. APE, daha önceden var olan 
Avrupa Parasal İşbirliği Fonu’nun 
yerini alarak operasyonel bir fonk-
siyon da üstlenmiştir. APE’nün 
amaçları, AB ülkelerinin para poli-
tikalarını koordine etmek, finansal 
istikrarı sağlamak, AB genelinde 
sınır-ötesi ödeme koşullarını iyileş-
tirmek, kurallara dayalı, kurumsal 
ve lojistik bir çerçeve belirlemek, 
Avro için ortak para politikası stra-
tejisi geliştirmek ve tek para piya-
sası oluşumu için hazırlık yapmak 
olmuştur. 

APE, 1998 yılında Avrupa Merkez 
Bankasının kurulmasıyla fonksiyo-
nunu tamamlamış ve tarih yaprak-
larında yerini almıştır. 
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Avrupa Para Fonu 
(European Monetary 
Fund) 

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde 
bir Avrupa Para Fonu oluşturma 
düşüncesi ve konuya ilişkin tartış-
malar, 2010’lu yılların başında or-
taya çıkan ve AB ekonomisini de-
rinden etkileyen kamu borcu krizi 
(sovereign debt crisis) dönemine 
rastlamaktadır. Ancak sözkonusu 
dönemde Avrupa Para Fonu oluş-
turma düşüncesi rafa kaldırılmış ve 
onun yerine benzer fonksiyonları 
üstlenmek üzere Avrupa İstikrar 
Mekanizması oluşturulmuştur. 

Avrupa Para Fonu oluşturma dü-
şüncesi, 2010 yılında Yunanis-
tan’ın borç temerrüdü (borcun geri 
ödenmemesi) sorunu yaşamaya 
başlaması ile gündeme gelmiştir. 
Yunanistan’da 2009 yılında bütçe 
açığının beklenenden daha yüksek 
çıkması, uzun vadeli bonoların geti-
risinin %4,5’tan %6,1’e yükselmesi 
sonucunu doğurmuştur. Bu aşama-
da genel kabul gören düşünce, AB 
kurumlarının borç temerrüdü soru-
nu yaşayan bir üye ülkeye mali yar-
dımda bulunamayacakları yönünde 
olmuştur. Bu düşüncenin gerekçesi, 
Maastricht Antlaşması’nda (1993) 
bu konuyla ilgili bir maddenin yer 
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almamış olmasıdır. Sözkonusu ge-
rekçe ile Avrupa Para Fonu oluştur-
ma olasılığı, belirsiz bir geleceğe er-
telenmiştir. 

Ancak Yunanistan ile ilgili gelişme-
ler son derece hızlı ve anî değişim 
göstermiştir. Yunanistan’ın ilk finan-
sal destek programı Mayıs 2010’da, 
Avro Bölgesi ülkelerinden ikili an-
laşmalara dayanarak temin ettiği 
krediler ile başlatılmıştır. Uygulama-
ya Yunan Borç Kolaylığı (Greek Loan 
Facility) adı verilmiştir. Fakat Yuna-
nistan için başlatılan finansal destek 
programı piyasaların tansiyonunu 
düşürmeye yetmemiştir. Piyasa-
ların diğer Avro Bölgesi ülkelerin 
likiditelerine ve ödeme güçlerine 
olan güvenleri azalmıştır. Bu durum 
karşısında Avrupa Finansal İstikrar 
Kolaylığı çerçevesinde, daha geniş 
bir üye ülke kitlesine 500 milyar Av-
ro’luk bir finansal destek paketinin 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Esasen, Avrupa Finansal İstikrar 
Kolaylığı geçici bir oluşum olarak 
düşünülmüştür. Ancak kamu borcu 
krizinin Portekiz ve İrlanda’yı da et-
kilemesi ve Yunan programının pek 
başarılı olamaması, geçici finansal 
sorunlar yaşayan ülkelere destek 
olacak daimî bir yapının oluştu-
rulması gereğini ortaya çıkarmış-
tır. Böylece, geçici bir oluşum olan 
Avrupa Finansal İstikrar Kolaylığı 
fonksiyonlarının önemli bölümünü, 
2012 yılında Avrupa İstikrar Me-
kanizması’na devretmiştir. Bunun-
la birlikte Avrupa Finansal İstikrar 
Kolaylığı, yeni bono çıkarma yetkisi 
bulunmayan bir finansal oluşum 

olarak varlığını sürdürmektedir. Kı-
sacası, Ekim 2012’de hayata geçi-
rilen Avrupa İstikrar Mekanizması, 
Avrupa Finansal İstikrar Kolaylığı’nın 
tamamlayıcısı niteliğindedir.

Aynı yıl kriz iki büyük AB ülkesi olan 
İtalya ve İspanya’yı da etkilemeye 
başlamıştır. Avro Bölgesi dağılma 
olasılığı ile karşı karşıya kalmıştır. 
Krizin daha da derinleşmesini önle-
yebilmek için Avrupa Merkez Ban-
kası (AMB), Menkul Kıymetler Pi-
yasası Programı (Securities Market 
Program) uygulamasına son verip 
Doğrudan Parasal İşlemler Progra-
mı (Outright Monetary Transaction 
Program) uygulamasını başlatmıştır. 

İrlanda, Portekiz, Yunanistan, İs-
panya ve Güney Kıbrıs Rum Yöneti-
mi (GKRY) için uygulanan kurtarma 
programlarının başarıları ayrı bir 
tartışma konusu olmakla birlikte 
beş program bütün halinde değer-
lendirildiğinde, dördünün olumlu 
sonuçlar verdiği söylenebilir. Prog-
ramlar içinde görece başarısız olan 
Yunanistan’ın istikrar programıdır. 
Portekiz, İspanya ve GKRY’deki öde-
me güçlüklerinin geçici olduğu var-
sayılırsa ve İspanya’daki bankacılık 
sisteminin yeniden yapılandırılma-
sının çok da pahalıya mâl olmadığı 
kabul edilirse, Avrupa İstikrar Me-
kanizması’nın kriz yönetiminde ba-
şarılı bir sınav verdiği düşünülebilir. 

Avrupa İstikrar Mekanizması’nın 
2010’lu yıllar boyunca etkisini gös-
teren kamu borcu krizi sürecin-
de uyguladığı istikrar ve kurtarma 
programlarının Uluslararası Para 
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Fonu’nun (IMF) programlarına bü-
yük benzerlik gösterdiği görülmek-
tedir. Dolayısıyla, sözkonusu süreç-
te Avrupa İstikrar Mekanizması’nın 
adeta Avrupa Para Fonu rolü üst-
lendiğini ifade etmek yanlış olmaya-
caktır. Ancak başta Avrupa Komis-
yonu ve Almanya Şansölyesi Angela 
Merkel olmak üzere Avrupa İstikrar 
Mekanizması’nın Avrupa Para Fo-
nu’na dönüştürülmesini savunanlar 
açısından mevcut yapı, olası bir yeni 
kamu borç krizi ile başa çıkamaya-
bilir. Bu nedenle, IMF’nin fonksi-
yonları ile örtüşen bir Avrupa Para 
Fonu’na olan gereksinim mevcudi-
yetini sürdürmektedir. 
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Avrupa Para Sistemi 
(European Monetary 
System)

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun 
(AET) oluşumuyla başlayan Avrupa 
Birliği (AB) entegrasyon sürecinin ilk 
yıllarında, kurucu Roma Antlaşması 
(1958) malların, hizmetlerin, işgü-
cünün ve sermayenin serbest dola-
şımı için çok sayıda düzenleme ön-
görmüş iken parasal birlik için kap-
samlı hükümler içermemiştir. Roma 
Antlaşması’nda dağınık bir şekilde 
yer alan parasal konular, AET ülke-
lerinin iç ve dış ekonomik dengeyi 
eş anlı gözetmelerinin gerekliliği ve 
bu doğrultuda üye ülkelerin ekono-
mi politikalarının eşgüdümünü sağ-
layacak ve danışma organı görevi 
görecek bir Para Komitesi’nin oluş-
turulması, ödemeler dengesi sorun-
ları yaşayan ülkelere destek meka-
nizması geliştirilmesi konularından 
ibarettir. Sözkonusu konular üye 
ülkelere herhangi bir sorumluluk 
yüklememektedir. Ayrıca AET’nin 
ortak çıkarlarını ilgilendiren ekono-
mi politikalarına ve döviz kuru po-
litikalarına vurgu yapan Antlaşma, 
ekonomik ve parasal konulardaki iş-
birliğini Ortak Pazar’ın gereklilikleri 
ile sınırlandırmıştır. 

Ancak II. Dünya Savaşı sonrasında 
oluşturulan Bretton Woods Siste-
mi’nde yaşanan sorunlar, Sistem’in 
1970’li yıllar itibariyle işleyemez du-
ruma gelmesi, üye ülke ekonomile-
rinde yaşanan ekonomik durgunluk, 
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artan işsizlik, yükselen enflasyon 
Ortak Pazar’ın işleyişini olumsuz 
yönde etkilemeye başlamıştır. Söz-
konusu gelişmeler, AB’ye özgü para-
sal düzenlemeler yapılması gereğini 
ortaya çıkarmıştır. 

Avrupa Para Sistemi’nin temelleri, 
1973 yılında Avrupa Parasal İşbir-
liği Fonu’nun kurulmasıyla atılmaya 
başlamıştır. Avrupa Parasal İşbirliği 
Fonu’nun amacı, üye ülkeler ara-
sındaki kur ilişkilerinin düzenli bir 
şekilde işlemesine yardımcı olmak, 
dalgalanma marjlarını daraltmak ve 
üye ülke merkez bankaları arasın-
daki ilişkileri ve işbirliğini düzenle-
mektir. Esasen Fon’un kurulmasıyla 
birlikte üye ülkeler bir Avrupa Para 
Birimi (European Currency Unit – 
ECU) oluşturulmasının gerekliliğini 
de kabul etmişlerdir. Avrupa Para 
Birimi, 1979 yılı itibariyle oluşturul-
muştur.

Avrupa Para Sistemi, I Ocak 1979 
tarihinde ECU’yu da içerecek şekil-
de hayata geçirilmiştir. Avrupa Para 
Sistemi, sabit fakat ayarlanabilir kur 
sistemine dayalı bir oluşumdur. Bir-
leşik Krallık dışındaki tüm üye ülke-
lerin ulusal paraları, Avrupa Döviz 
Kuru Mekanizması-I (European Ex-
change Rate Mechanism-I) içinde 
yer almıştır. Döviz kurları, ECU kar-
şısında, üye ülke paralarının ağırlıklı 
ortalamaları esas alınarak hesap-
lanan merkezî kurlara göre belir-
lenmiştir. İkili kurlar, ECU cinsinden 
tanımlanan merkezî kurlar esas alı-
narak ve dalgalanma marjı ± %2,25 
olacak şekilde saptanmıştır. İtalyan 
lirası için ise marj ± %6 olmuştur. 

Avrupa Para Sistemi’nin amaçla-
rı, istikrarlı bir Avrupa Para Bölgesi 
oluşturmak, üye ülke paraları ara-
sındaki dalgalanma marjını daral-
tarak ekonomik büyüme, istihdam 
artışı ve fiyat istikrarına dayalı bir 
ekonomi yaratmak, üye ülkelerin 
para politikaları arasındaki işbirli-
ğini güçlendirmek, üye ülkeler ara-
sında uzun vadeli bir ekonomik ve 
siyasi birlik yaratmak ve üye ülkeler 
arasındaki bölgesel farklılıkları mini-
mum düzeye indirmektir. 

Avrupa Para Sistemi’nin temel özel-
likleri, üçüncü ülkelere açık olması, 
üye ülkelerin özelliklerine uygun 
kurallar tanımlaması, parasal işlem-
lerin Avrupa Para Birimi ile gerçek-
leşmesidir. Ayrıca, Tüneldeki Yılan 
uygulaması kadar sıkı ve bağlayıcı 
olması, üye ülke merkez bankala-
rı rezervlerinin ortak kullanımına 
olanak sağlaması ve ödemeler bi-
lançosu sorunu yaşayan üye ülkeleri 
ortak sorumluluğa tabi tutması da 
diğer özellikleri arasında yer almak-
tadır. 

Avrupa Para Sistemi, yirmi yıldan 
daha uzun süre Avrupa döviz kuru 
istikrarı için önemli bir misyon üst-
lenmiştir. Ancak Avrupa Tek Sene-
di’nin (1987) yürürlüğe girerek Tek 
Avrupa Pazarı’nın oluşumuna ilişkin 
yol haritasının ve hedef tarihlerin 
belirlenmesiyle birlikte AB için para 
birliğinin yaratılması bir zorunluluk 
halini almıştır. Maastricht Antlaş-
ması (1993) ile birlikte Avrupa Para 
Sistemi fonksiyonlarını Ekonomik 
ve Parasal Birlik’e devretmiştir. 
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Avrupa Para Yılanı  
(Snake in the Tunnel)

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

Avrupa Birliği (AB), 1970’li yılların 
başı itibariyle bir para krizi ile karşı 
karşıya kalmıştır. Krizin ortaya çık-
masında ve derinleşmesinde birçok 
faktör etkili olmuştur. Bu faktörlerin 
başında, piyasalardaki dalgalanma-
ların sonucu olarak Alman markının 
revalüe edilmesi, Fransız frankının de-
valüe edilmesi ve Bretton Woods Sis-
temi’nin sürdürülemez hale gelmesi 
yer almaktadır. Sözkonusu faktörler 
Avrupa piyasalarında istikrarsızlığa 
yol açmıştır. Ayrıca, Ortak Pazar’ın 
sağlıklı işleyebilmesi ve beklenen 
faydayı verebilmesi için üye ülke 
paralarının birbirine sabitlenmesi 
gereği ortaya çıkmıştır. 

Zamanın Alman Maliye ve Ekonomi 
Bakanı Schiller, krizin çözümü için 
katı bir istikrar politikasının gerek-
liliğini savunmuştur. Diğer üye ülke-
ler, bazı çekincelerine rağmen öne-
riyi kabul etmişlerdir. Bu süreçte, 18 
Aralık 1971 tarihinde Washington’da, 
Avrupa para birimleri ile dolar ara-
sında yeni paritelerin belirlendiği 
Smithsonian Anlaşması imzalanmış-
tır. Smithsonian Anlaşması ile ABD 
doları altın karşısında yaklaşık %8,5 
oranında devalüe edilmiş, 35 dolar 
olan 1 ons altın 38 ABD dolara yük-
seltilmiş ve ABD doları karşısındaki 
dalgalanma marjı ± %2,25 olarak 
belirlenmiştir. 

Ancak, ülke paralarının ABD dola-
rı karşısında maksimum %4,5 gibi 
geniş bir dalgalanma esnekliği an-
lamına gelen bu marj, AB üyesi ül-
keler açısından son derece geniş bir 
dalgalanma bandı olarak kabul edil-
miştir. AB üyesi ülkeler, Smithsonian 
Anlaşması ile belirlenen ± %2,25’lik 
dalgalanma marjının, özellikle Or-
tak Tarım Politikası gibi temel ortak 
politikalara zarar vereceği endişesi-
ni taşımışlardır. Sonuçta, 24 Nisan 
1972 tarihinde AB üyesi ülkelerin 
merkez bankası guvernörleri tara-
fından, Basel Anlaşması ile “Tünel-
deki Yılan” adıyla anılan mekaniz-
ma oluşturulmuştur. İlgili mekaniz-
ma çerçevesinde üye ülkelerin pa-
raları dolar karşısında (tünel) daha 
dar limitler içinde dalgalanma marjı 
(tıpkı bir yılan gibi) elde etmişler ve 
merkez bankaları %2,25’lik dalga-
lanma marjını korumak şartıyla Av-
rupa paralarını alıp, satabilme ola-
nağına sahip olmuşlardır. Tüneldeki 
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Yılan ya da diğer adıyla Avrupa Para 
Yılanı mekanizmasına ilk katılan üye 
ülkeler Almanya, Fransa, Hollan-
da, İtalya, Lüksemburg olmuştur. 
Mekanizmaya kısa bir süre sonra 
İngiltere, Danimarka ve Norveç ka-
tılmıştır. 

1973 yılında yaşanan ilk petrol krizi, 
mekanizmada yer alan üye ülkelerin 
sık sık mekanizmanın dışına çıkma-
ları veya belirlenmiş olan %2,25’lik 
dalgalanma marjına uymamaları, 
Avrupa Para Yılanı uygulaması-
nın başarısızlıkla sonuçlanmasına 
neden olmuştur. Ancak tüm bu 
olumsuzluklara rağmen, AB ülke-
leri arasında döviz kuru istikrarının 
sağlanacağı bir alan yaratma çaba-
ları sona ermemiştir. 1977 yılında, 
zamanın Avrupa Komisyonu Baş-
kanı Jenkins tarafından, AB ülkeleri 
arasında para birliği yaratılmasına 
ilişkin yeni bir öneri geliştirilmiştir. 
Yeni öneri şüpheyle karşılanmış, 
Mart 1979’da önerinin daha yalın 
hali Avrupa Para Sistemi adı altında 
hayata geçirilmiştir. 
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Avrupa Parasal Birliği 
(European Monetary 
Union)

Bkz. Ekonomik ve Parasal Birlik

Avrupa Parasal İş 
Birliği Fonu (European 
Monetary Cooperation 
Fund)

–Sevgi İNECİ–

Avrupa Parasal İşbirliği Fonu (Euro-
pean Monetary Cooperation Fund), 
1973 yılında üye ülkeler arasında 
parasal işbirliğini geliştirmek ve 
ilerde kurulacak Ekonomik ve Pa-
rasal Birlik’e geçişi kolaylaştırmak 
amacıyla kurulmuştu. Uluslararası 
Ödemeler Bankası (Bank of Inter-
national Settlement – BIS) ile birlikte 
çalışmakta ve idari ve teknik destek 
almaktaydı. 

Avrupa Para Sistemi içinde yer alan 
ülkeler sahip oldukları resmi altın ve 
ABD doları rezevlerinin ayrı ayrı %20
’sini Avrupa Parasal İşbirliği Fonu’na 
devrediyorlar ve karşılığında Avru-
pa Hesap Birimi (European Curren-
cy Unit – ECU) cinsinden alacak hak-
kı elde ediyorlardı. Dolayısıyla ECU 
bir döviz sepeti olarak Avrupa Para 
Sistemi’nin para birimiydi. Avrupa 
Parasal İşbirliği Fonu’nun 1973 yı-
lında kurulmasının sebebi, dönemin 
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ekonomik ve siyasi konjonktürü ile 
yakından ilgilidir. Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’nun (AET) kurucuları eko-
nomik birleşme yolunda ilerleyebil-
mek için ekonomik ve sosyal poli-
tikalar kadar, parasal birleşme ala-
nında da ortak politikalar izlenmesi 
gerektiğinin bilinciydediler. 1973 
petrol krizi, ardından dünya ekono-
misinde daralma ve uluslararası para 
sistemindeki istikrarsızlık, Topluluk 
üyesi ülkelerin ortak bir para poli-
tikası izlemesine elverişli bir ortam 
yaratmadı. 1971 tarihli Smithsonian 
Kararları ile ABD doları öteki parala-
ra göre %9 oranında devalüe olunca 
ABD doları dışındaki ulusal para-
ların birbirlerine göre dalgalanma 
marjları da yükselmiş oluyordu. Bu 
istikrarsız ve yüksek dalgalanmalar 
ileride geçilmesi planlanan para bir-
liğinin amaçlarına uygun düşmüyor-
du. ABD Dolarına olan bağımlılığı bir 
ölçüde azaltmak ve aralarında daha 
dar sınırlarda dalgalanan bunun-
la birlikte ABD dolarına karşı daha 
geniş aralıklar içinde dalgalanan bir 
sistem yaratmak üzere 1972’de Av-
rupa Para Yılanı (Snake in Tunnel) 
kur sistemine geçildi. Bu arada 1973 
petrol krizi ile birlikte para buhran-
ları arttı, döviz piyasaları ve borsalar 
sık sık kesintiye uğradı. 

İşte bu nedenle Avrupa Parasal İş-
birliği Fonu, döviz kuru krizi ve öde-
meler dengesi sorunu ile karşılaşıldı-
ğında kullanmak üzere oluşturulmuş 
oldu. 1979 yılında kurulan Avrupa 
Para Sistemi (European Monetary 
System), para sepeti modeline göre 
oluşturulmuş Avrupa Para Birimi’ne 
(European Currency Unit – ECU) da-

yanıyordu. Tek paraya geçişle birlik-
te Avrupa Parasal İşbirliği Fonu’nun 
yetkileri Avrupa Para Enstitüsü’ne 
devredildi. 2007 finansal krizi ve 
Avro Bölgesi Borç Krizi ile birlikte fi-
nansal sistemin güçlendirilmesi için 
Uluslararası Para Fonu (Internatio-
nal Monetary Found – IMF) benze-
ri daha etkin bir Avrupa Para Fonu 
oluşturulması gerekliliği ortaya çıktı. 
Mart 2010’da iki alman ekonomist 
Thomas Mayer ve Daniel Gros’un 
önerisi ile Avrupa Para Fonu finan-
sal istikrarı sağlayamayacak ülkelere 
son çare olarak kontrollü bir şekilde 
temerrüdlerinin sağlanması veya 
borçlarının yapılandırılması fikri 
üzerine kurulmuş oldu. Bu yönü ile 
IMF modelini izleyen Avrupa Para 
Fonu ile kriz dönemlerinde sıkı para 
politikası koşulları altında finansal 
destek sağlanması ve politika uygu-
lamalarının izlenmesi ve kontrolü-
nün yapılması öngörülmüştür. 
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Avrupa Parlamentosu 
(European Parliament)

–Kamuran REÇBER–

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Bir-
liği’nin (AB) ana kurumlarından 
birisidir. Bu kurum, Avrupa Parla-
mentosu ismini almadan önce Av-
rupa Toplulukları bünyesinde “Ge-
nel Kurul” adı altında fonksiyonlar 
üstlenmiştir. 1 Ocak 1958 tarihinde 
yürürlüğü giren Avrupa Topluluk-
larının Ortaklaşa Bazı Kurumlarına 
İlişkin Sözleşme md. 1 ve 2 gereğin-
ce Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu-
ğu, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu 
ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’na 
ait Genel Kurullar tek Genel Kurul 
şeklinde birleştirilmiştir. Bu Genel 
Kurul, her üç Topluluk adına görev-
ler üstlenmiş ve yetkiler kullanmış-
tır. Genel Kurul, 30 Mart 1962 tari-
hinde aldığı bir kararla adını Avrupa 
Parlamentosu olarak değiştirmiştir.

AB’yi klasik uluslararası örgütler-
den ayıran özelliklerden birisi de 
Üye Devletlerin vatandaşlarının 
Avrupa Parlamentosu üyeleri ara-
cılığıyla AB’nin karar alma sürecine 
katılmasıdır. Avrupa Parlamentosu, 
demokratik bir devlet yapısında yer 
alan parlamentolara benzer nitelik-
te görevler üstlenmekte ve yetkiler 
kullanmaktadır. Ancak, AB’nin ya-
pısı itibarıyla klasik bir devlet nite-
liğinde olmaması nedeniyle, Avrupa 
Parlamentosu’nun da bazı husus-
larda klasik parlamentolardan ay-
rılan özellikleri veya yetkileri, hatta 
eksiklikleri bulunmaktadır. Avrupa 

Parlamentosu’nun, AB bünyesinde 
kendisine tanınan yasama yetkileri-
ni kullanmak, yürütme organı niteli-
ğinde olan Komisyonu denetlemek 
gibi önemli fonksiyonları vardır. Av-
rupa Parlamentosu, birincil hukuk 
ve ikincil hukuk ile kendisine tanı-
nan yetkileri kullanmaktadır. Ayrıca, 
Avrupa Parlamentosu’nun siyasal 
denetim çerçevesinde kullandığı 
yetkiler ile AB hukukunun asli ve tü-
reme normları itibarıyla üstlendiği 
görevler, AB entegrasyonuna önem-
li katkılar sağlamaktadır.
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Avrupa 
Parlamentosu’nda 
Siyasi Gruplar (Political 
Groups in the European 
Parliament)

–Özlem SEFER–

Avrupa Parlamentosu, Avrupa 
Birliği’nde (AB) üyeleri doğrudan 
seçimle belirlenmekte olan tek ku-
rumdur. Parlamento’da bir grup 
oluşturmak için en az yirmi beş üye-
ye ihtiyaç vardır. Bir siyasi grup, üye 
ülkelerin en az dörtte birini temsil 
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edecek üyeyle Parlamento’da yer 
alabilmektedir. Avrupa Parlamen-
tosu üyeleri, siyasi görüşlerine göre 
bir araya gelerek grup oluşturmak-
tadırlar. 2019 seçimleriyle birlikte 
Parlamento’da yedi farklı grup ve 
bağımsızlar bulunmaktadır. Söz ko-
nusu yedi grup; “Avrupa Halk Par-
tisi Grubu” (Group of the Europe-
an People’s Party), “Sosyalistler ve 
Demokratlar İlerici İttifakı Grubu” 
(Group of the Progressive Alliance 
of Socialists and Democrats), “Av-
rupa Liberal ve Demokratlar İttifakı 
Grubu” (grubun adı, 2019 seçimle-
riyle birlikte “Avrupa’yı Yenile” (Re-
new Europe Group) olarak değişti-
rilmiştir), “Yeşiller ve Avrupa Özgür 
İttifakı Grubu” (Group of the Gre-
ens-European Free Alliance), “Avru-
pa Muhafazakarları ve Reformcular 
Grubu” (European Conservatives 
and Reformists Group), “Avrupa Bir-
leşik Solu-Kuzey Yeşil Solu Konfede-
ral Grubu” (Confederal Group of the 
European United Left-Nordic Green 
Left), “Kimlik ve Demokrasi Grubu” 
(Identity and Democracy Group) 
isimleriyle Avrupa Parlamentosu’n-
da yer almaktadır. 

Siyasi grupların güç dengesine bakıl-
dığında, 1999-2014 yılları arasında 
merkez-sağın çoğunluğu sağladığı 
görülmektedir. 2019 seçimleri son-
rasında, en çok sandalyeye sahip 
olan parti grubu, yine merkez-sağ 
bir grup olan, “Avrupa Halk Parti-
si Grubu” olmuştur. Avrupa Halk 
Partisi grubunun temelinde, 1953 
senesinde oluşturulan ve Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) 
Ortak Meclisi’nde Hristiyan-Demok-

rat Grup adıyla yer alan grup olduğu 
görülmektedir. Bu grubun ismi daha 
sonra değişmiş ve “Avrupa Halk Par-
tisi Grubu” olmuştur. Merkez-sağ 
bir grup olan “Avrupa Halk Partisi 
Grubu”, göç, istihdam ve daha de-
mokratik bir AB yaratmak gibi konu-
ları öncelikleri olarak belirlemiştir. 

“Sosyalistler ve Demokratlar İlerici 
İttifakı Grubu”, Avrupa Parlamento-
su’nda merkez-sol siyasi görüşe sa-
hip olup, Avrupa Parlamentosu’nda 
ikinci en çok sandalyeye sahip olan 
gruptur. Temel olarak eşitlik, iklim 
değişikliğiyle mücadele gibi sosyal 
meselelere odaklanan Avrupa taraf-
tarı (pro-European) bir grup olarak 
kendilerini tanımlamaktadırlar. 

“Avrupa Liberal ve Demokratlar İt-
tifakı Parti Grubu”, 2019 Avrupa 
Parlamentosu seçimleriyle birlikte 
yoluna “Avrupa’yı Yenile” ismiyle 
devam etme kararı almıştır. Avrupa 
taraftarı (pro-European) yaklaşıma 
sahip, liberal bir grup olan “Avru-
pa’yı Yenile Grubu”, Avrupa Parla-
mentosu’ndaki üçüncü en büyük 
gruptur. Avrupa’daki illiberal eğilim-
lere karşı durduklarını belirtmekte 
ve “ekonomik büyüme, çevresel 
sürdürülebilirlik ve rekabetin adil 
koşullarda olması” gibi konuları vur-
gulamaktadırlar.

“Yeşiller Grubu”, 1984 senesinden 
beri Avrupa Parlamentosu’nda 
temsil edilmekte olup 1999 sene-
sinde “Avrupa Özgür ittifakı” gru-
buyla birlikte “Yeşiller ve Avrupa 
Özgür İttifakı Grubu” olarak bir grup 
oluşturmuşlardır. 2019 Avrupa Par-
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lamentosu seçimleri sonucunda, 
Parlamento’daki dördüncü en bü-
yük grup, “Yeşiller Grubu” olmuştur. 
Grup, odaklandığı temel konuları, 
“çevre ve sosyal adalet” olarak be-
lirlemiştir. 

“Avrupa Muhafazakarları ve Refor-
mcular Grubu”, 2009 senesinde ku-
rulmuş merkez-sağ bir siyasi grup 
olup, “serbest ticaret, ekonomik 
büyüme ve rekabet edebilirlik” gibi 
konuların önemi üzerinde durmakta 
olan bir gruptur. 

“Avrupa Birleşik Solu-Kuzey Ye-
şil Solu Konfederal Grubu”; temel 
odak konuları olarak “işçi hakları, 
vergi adaleti” gibi konuları belirle-
miştir. Avrupa Parlamentosu 2019 
seçimlerine göre, Parlamento’daki 
en küçük gruptur. 

“Kimlik ve Demokrasi Grubu” adıyla 
2019 Avrupa Parlamentosu seçim-
leri sonrasında kurulan grup, “Ulus-
lar ve Özgürlük Avrupası Grubu”nun 
devamı niteliğindedir. Temel olarak 
“istihdam yaratma ve büyüme, gü-
venliği arttırma ve yasadışı göçle 
mücadele” konularına odaklanmış 
bir grup olarak kendilerini tanımla-
maktadırlar. 
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Avrupa Patent 
Sözleşmesi (European 
Patent Convention)

–Emriye Özlem ŞEKER–

Avrupa Patent Sözleşmesi (APS), 
taraf Avrupa ülkelerinde geçerli ola-
cak “Avrupa Patent”lerini düzenle-
yen bir uluslararası anlaşmadır. APS 
1973’te imzalanıp 1977’de yürürlü-
ğe girmiştir. Avrupa Birliği (AB) Üye 
Devletleri’ne ek olarak AB üyesi ol-
mayan Avrupalı devletlerle birlikte 
toplam 38 devlet bu Sözleşme’nin 
tarafıdır. APS, merkezi Münih’te 
bulunan Avrupa Patent Ofisi (APO) 
tarafından yürütülmektedir. APO, 
AB’den bağımsız bir uluslararası ör-
güttür. APS tarafı ülkeler APO’nun 
da üyesidir. 

APS, APO’ya yapılacak tek bir pa-
tent başvurusu ile Sözleşme’ye ta-
raf ülkelerde geçerli olacak Avrupa 
Patentinin alınması işlevini yerine 
getirmektedir. APS’nin amacı taraf 
ülkelerde geçerli olacak patent-
lerin tescilinin tek bir prosedürle 
sağlanması ve verilen patentler için 
standart kuralların oluşturulması 
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yoluyla Avrupalı devletler arasında 
buluşların korunması konusunda iş-
birliğinin güçlendirilmesidir.

APS, Avrupa Patentinin verilmesi 
ve bunlara ilişkin uyuşmazlıkların 
çözülmesini düzenlemektedir. İlk 
olarak başvuru aşamasında, Avru-
pa Patenti koruması talep edilen bir 
veya daha fazla Sözleşme’ye taraf 
Avrupa devleti başvuruda belirtilir. 
Başvurular, APO’nun resmi çalışma 
dilleri olan İngilizce, Almanca veya 
Fransızca’dan biri ile yapılır. Bu dil-
ler dışında taraf ülkelerin ulusal dil-
lerine göre yapılan başvurular APS 
kurallarına uygun olarak APO’nun 
resmi üç dilinden birine çevrilir. Ya-
pılan başvuru incelendikten sonra 
yayınlanır. Bu başvuru ilgili buluşa 
ilişkin, rüçhan hakkı gibi, yasal sü-
relerin hesaplanması bakımından 
önemlidir.

APS’nin esas olarak düzenledi-
ği ikinci aşama ise Avrupa Patenti 
başvurusunun inceleme raporunun 
hazırlanmasıdır. Bu aşamada başvu-
ru patent verilebilirlik koşulları açı-
sından değerlendirilir. Bu koşulların 
sağlanmaması halinde başvuru kıs-
men veya tamamen reddedilir. Ko-
şulların sağlanması halinde ise baş-
vuru sahibine Avrupa Patenti verilir.

Avrupa Patenti sahibi, patent ko-
ruması talep ettiği taraf devletlerin 
yetkili ulusal kurumlarına Avrupa 
Patentinin ulusal resmi dillere çev-
rilmesi başvurusunda bulunur. Çevi-
ri koşullarının yerine getirilmesi ile 
birlikte Avrupa Patenti, APS’de aksi 
belirtilmedikçe, ilgili taraf devlette 

ulusal patentlerle aynı etkiye sahip 
ve aynı şartlara tabi olur.
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Avrupa Piyasa Altyapısı 
Regülasyonu (European 
Market Infrastructure 
Regulation (EMIR))

–Yılmaz BAYAR–

Tezgahüstü türev araçlar, merkezi 
karşı taraf ile merkezi saklama kuru-
luşlarına ilişkin Avrupa Piyasa Altya-
pısı Regülasyonu (EMIR – European 
Market Infrastructure Regulation) 
adlı Avrupa piyasa altyapılarına iliş-
kin Tüzük öneri metni Avrupa Ko-
misyonu tarafından 15 Eylül 2010 
tarihinde yayınlamış, Tüzük 4 Tem-
muz 2012 tarihinde kabul edilmiş 
ve 16 Ağustos 2012 tarihinde de 
yürürlüğe girmiştir. EMIR, finansal 
hizmetlere dahil olmayanlar da da-
hil olmak üzere, herhangi bir türev 
sözleşmeye giren tüm tür ve bü-
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yüklükteki işletmeler için yeni yasal 
düzenleme gerekliliklerini belirle-
mektedir. Ayrıca dolaylı olarak, Av-
rupa Birliği (AB) birimleriyle ticaret 
yapan AB üyesi olmayan kuruluşlar 
için de geçerlidir. 

Avrupa Piyasa Altyapısı Tüzüğü’nün 
en önemli amacı tezgah üstü türev 
piyasasının şeffaflığını artırmak ve 
böylece AB’nin Avrupa Menkul Kıy-
metler ve Piyasalar Otoritesi’nin 
(ESMA – European Securities and 
Markets Authority) yardımıyla pi-
yasanın cirosu ile katılımcıları ve 
herhangi bir olası piyasa manipülas-
yonu hakkında net bir görüşe sahip 
olmasıdır. Regülasyonun bir başka 
hedefi de sözleşmedeki tarafların 
sayısını ve piyasa katılımcıları için 
faaliyet riskini azaltmaktır. Yeni dü-
zenleyici şartlar işlem raporlaması; 
takas ve risk azaltma olmak üzere 
üç ana kategoriye ayrılmaktadır.
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Avrupa Polis Ofisi 
(European Union Agency 
for Law Enforcement 
Cooperation (Europol))

–Tolga CANDAN–

Merkezi Hollanda’nın Lahey şeh-
rinde bulunan Avrupa Polis Ofisi 
(Europol), Avrupa Birliği (AB) Üye 
Devletleri arasında ulusal sınırların 
kaldırılması sonucu ortaya çıkan 
başta uluslararası nitelikli organize 
suçlar ve terörizm ile etkili müca-
dele etmek için üye ülkelerin kolluk 
kuvvetleri arasında iletişim ve işbir-
liğini sağlamak amacıyla kurulmuş 
bir birimdir.

Europol, 1976 yılında kurulan TREVI 
Grubu’nun temelleri üzerine kurul-
muştur. AB Zirvesi’nin 1991 yılının 
Haziran ayında yapılan Lüksemburg 
Zirvesi’nde Üye Devletler arasında 
sınırların kaldırılmasından doğacak 
sorunları gidermek ve uluslararası 
organize suçlarla mücadele etmek 
için ortak bir bilgi sistemi kurulma-
sı önerisi getirilmiş; bu öneri doğ-
rultusunda Maastricht Antlaşması 
(1993) çerçevesinde Europol’ün ku-
rulmasına karar verilmiştir. Bu kap-
samda öncelikle 1993 yılında Euro-
pol Uyuşturucu Birimi kurulmuştur. 
Europol Kuruluş Sözleşmesi ise 18 
Temmuz 1995 tarihinde imzalan-
mış, tüm Üye Devletler tarafından 
onay süreci 1 Ekim 1998 tarihinde 
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tamamlanmıştır. Sözleşme ile ilgi-
li birtakım yasal düzenlemelerden 
sonra Europol 1 Temmuz 1999’dan 
itibaren tüm çalışmalarını aktif ola-
rak yerine getirmeye başlamıştır. 
2010 yılında yapılan reformla birlik-
te Europol AB ajanslarından birisine 
dönüştürülmüştür. 11 Mayıs 2016 
tarih ve 2016/794 sayılı Tüzük ile 
terörizmle mücadele stratejisi kap-
samında Europol’ün yetkileri geniş-
letilerek, ismi de Kolluk Kuvvetleri 
İşbirliği AB Ajansı şeklinde değişti-
rilmiştir.

Europol, ulusüstü bir polis gücü ol-
mayıp, bir merkez aracılığıyla farklı 
AB Üye Devletlerindeki ulusal polis 
teşkilatlarının faaliyetlerini koor-
dine eden bir uluslararası işbirliği 
ağıdır. Bir suçun iki veya daha fazla 
Üye Devleti etkilemesi ve sınır öte-
si cezai soruşturma açılması halin-
de Europol devreye girmektedir. 
Europol’ün görev ve yetki alanla-
rını, yasadışı uyuşturucu ticareti, 
yasadışı araç ticareti, radyoaktif ve 
diğer nükleer maddelerin yasadışı 
ticareti, seks amaçlı çocuk ticareti 
de dahil insan ticareti, gizli göç ağ-
larını içeren suçlar, terörizm, para 
ve diğer ödeme araçlarına ilişkin 
sahtekarlık, siber suçlar ve bütün 
bu suç türleriyle bağlantılı olan yasa 
dışı para aklama faaliyetleri oluştur-
maktadır. Europol’ün temel görevi 
yukarıdaki sayılan yasadışı faaliyet-
lerle ilgili veri toplama, paylaşma ve 
analiz etmektir. Europol’ün telefon 
dinleme, ev arama veya tutukla-
ma gibi yetkileri bulunmamaktadır. 
Bu amaçla, Avrupa’nın en tehlikeli 
suç ve terör ağlarını tespit etmek 

ve izlemek amacıyla 1065 uzman 
personel kullanılmaktadır. Her Üye 
Devletin hem kendi ülkesinde bir 
Europol Ulusal Bürosu, hem de 
Europol merkezinde bir irtibat gö-
revlisi bulunmaktadır. Yıllık bütçe-
sini AB’nin karşıladığı bu kurumun, 
2017 yılı bütçesi yaklaşık 117 mil-
yon Avro’dur.

Europol, Üye Devletlerle operas-
yonel ve stratejik olarak iki farklı 
işbirliği yapmaktadır. Operasyonel 
işbirliği, kimliği belirli ya da belirle-
nebilir gerçek ve tüzel kişi veya ki-
şiler ile bunların karıştıkları ve/veya 
bağlantılı oldukları tespit edilen ve/
veya şüphelenilen, işlenmiş ve/veya 
işlenmesi kuvvetle muhtemel suçla-
ra ilişkin olarak suç öncesi araştırma 
ve suç sonrası soruşturma amaçlı 
yapılan işbirliği çalışmalarını kapsa-
maktadır.

Europol’ün faaliyetleri, her Üye 
Devletten yüksek rütbeli bir temsil-
cinin ve Komisyon’un temsilcileri-
nin yer aldığı bir Yönetim Kurulu ta-
rafından denetlenmektedir. Yılda en 
az iki defa toplanan Yönetim Kurulu, 
Europol’ün mevcut ve gelecek stra-
tejisini belirlemenin yanı sıra Euro-
pol bütçesinin nihai halini de içeren 
genel bir raporu onay için Konsey’e 
sunmaktadır.

Konsey, Yönetim Kurulu’nun da gö-
rüşünü alarak oy birliği ile 4 yıllığı-
na Europol’e müdür atamaktadır. 
Müdür, Europol’ün yönetiminden, 
Europol tarafından belirlenen gö-
revlerden ve personelin yönetimin-
den sorumludur. Müdür tarafından 
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görev yapmak üzere 3 yardımcı 
atanmaktadır. Ayrıca İç Denetim 
Servisi, Yönetim Kurulu Sekreterli-
ği, Bilgi Koruma Ofisi gibi birimler 
bulunmaktadır. Europol tarafından 
tutulan kişisel bilgilerin kullanımı, 
işlenmesi ve depolanması boyunca 
korunmasını sağlamak için Üye Dev-
letler tarafından beş yıllığına atanan 
ve ulusal denetim organları temsil-
cilerinden oluşan bir Ortak Denetim 
Organı da bulunmaktadır. Üye Dev-
letlerin vatandaşlarından her biri, 
Ortak Denetleme Kurulu’na kendi-
siyle ilgili kişisel bilgilerin Europol 
tarafından hukuka uygun ve doğru 
bir şekilde toplanarak kullanılıp kul-
lanılmadığı ile ilgili bilgi talep etme 
hakkına sahiptir.
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Avrupa Savcılığı Ofisi 
(European Public 
Prosecutor’s Office)

–Tolga CANDAN–

Avrupa Savcılığı Ofisi, Avrupa Bir-
liği (AB) içerisinde artan yolsuzluk 
ile diğer türden mali suçlarla baş 
etmek ve toplanan vergilerin ama-
cına uygun bir şekilde kullanılmasını 
sağlamak amacıyla 12 Ekim 2017 
tarihinde 2017/1939 sayılı Tüzük ile 
kurulmuştur. Avrupa Savcılığı Ofisi, 
yasal temelini Avrupa Birliği’nin İş-
leyişi Hakkındaki Antlaşma’nın (ABİ-
HA) 86. maddesinden alarak Üye 
Devletler‘den bağımsız bir yapıya 
sahip olarak kurulmuştur. Avrupa 
Savcılığı Ofisi, tek bir merkezden 
çalışmakta olup, faaliyet gösterdiği 
ülkelerin hem iç hukukuna hem de 
AB hukukuna göre işlemlerde bu-
lunmaktadır. Avrupa Savcılığı Ofisi 
işlemlerinde Avrupa Birliği Temel 
Haklar Şartı’nda yer alan adil yar-
gılanma hakkı ve eşit davranma yü-
kümlülüğüne uygun hareket etme 
yükümlülüğü altındadır. Ayrıca Av-
rupa Savcılık Ofisi’nin işlemlerinde 
masumiyet karinesini gözeteceği 
belirtilmektedir. 

Avrupa Birliği içerisinde farklı ceza 
hukuk sistemlerinin olması ve Üye 
Devletler‘in egemenlik yetkisi ge-
reğince sadece kendi ülkelerinde 
soruşturmalar yapabilmeleri Birli-
ğin mali suçlar konusunda zorluklar 
yaşamasına sebebiyet vermektedir. 
Adli işbirliği gibi yoğun bürokrasi 
gerektiren yöntemler ise zaman al-
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maktadır ve suçluların efektif olarak 
soruşturulamamasına neden olmak-
tadır. 

Diğer yandan Avrupa Savcılığı Ofi-
si’nin, devletlerin yargı alanının dı-
şında da işlemler yapabilmesi eleşti-
rilmektedir. Bu yüzden Avrupa Savcı-
lığı Ofisi’nin almış olduğu kararlarda 
şeffaf ve istikrarlı olması gerekir. 
Ancak Avrupa Savcılığı Ofisi’nin usu-
lü işlemleri ulusal yargı mercilerince 
denetime tabi olabilir. Avrupa Savcı-
lığı Ofisi’nin işlemlerinin konusunu 
ekonomik suçlar oluşturduğu için 
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın da 
çeşitli kararlar vermesi muhtemeldir. 

Avrupa Savcılığı Ofisi ceza hukuku-
na ilişkin konuları soruşturması se-
bebiyle kişisel verilere ihtiyaç duy-
maktadır. Bu verilerin saklanması 
konusundaysa Avrupa Veri Koruma 
Denetçisi ile birlikte çalışmaktadır. 
Yine Avrupa Adli İşbirliğini Geliştir-
me Ajansı (Eurojust), Avrupa Polis 
Ofisi (Europol) ve Avrupa Yolsuzlukla 
Mücadele Ofisi, Avrupa Savcılık Ofi-
si’nin birlikte çalıştığı kurumlardır.

Ofis ana merkezi bünyesinde her ül-
keden bir kişi olmak üzere toplam 
22 savcı barındırmaktadır. İlk Başkan 
Romanya Ulusal Yolsuzlukla Müca-
dele Müdürlüğü’nün eski Başsavcısı 
olan Laura Codruța Kövesi seçilmiş-
tir. Başkan 7 yılda bir seçilmektedir 
ve aynı kişi yalnızca bir kez başkan 
olabilmektedir. 
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Avrupa Savunma Ajansı 
(ASA) (European Defence 
Agency (EDA)) 

–Arzu DEMİREL ve Burak TANGÖR–

Temmuz 2004 tarihli Konsey kararı 
ile kurulan Avrupa Savunma Ajansı 
Avrupa Birliği (AB) Konseyi’ne bağ-
lı bir birimidir. ASA’nın kuruluşuna 
temel teşkil edebilecek kolektif bir 
Avrupa savunması fikri, neredeyse 
Avrupa bütünleşmesi fikri kadar 
eski bir düşüncedir. İkinci Dünya Sa-
vaşı’nın yıkıcı etkisi sonrası Avrupa 
devletleri arasında savunma alanın-
da işbirliği ve barışın birlikte tesisinin 
sağlanması hususunda fikirler ivme 
kazanmaya başlamıştır. 1947 yılında 
Fransa ve Birleşik Krallık arasında 
imzalanan Dunkirk Antlaşması ile 
bu iki ülke, barışı koruma ve saldırı-
ya karşı direnme konusunda işbirliği 
yapma konusunda anlaşmışlardır. 
Daha sonra 1948 tarihli Brüksel Ant-
laşması ile bu girişim Belçika, Lük-
semburg ve Hollanda’yı dâhil edecek 
şekilde genişlemiş ve “Batı Birliği” ya 
da “Brüksel Anlaşması Örgütü” ku-
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rulmuştur. İki yıl sonra, yani 1950 yı-
lında Fransa Başbakanı René Pleven 
ortak bir Avrupa savunma politika-
sına imkân sağlaması öngörülen Av-
rupa Savunma Topluluğu’nun (AST) 
kurulmasını önermiştir. Ulusüstü 
(supranasyonal) bir otoriteye bağlı 
bir Avrupa ordusu ve savunma ala-
nında ortak bir bütçenin oluşturul-
ması, Avrupa Savunma Bakanı ma-
kamının oluşturulması gibi önerileri 
içeren bu oluşumu gerçekleştirmek 
amacıyla ilk adım 1952 yılında atıl-
mıştır. Fransa, Belçika, Batı Alman-
ya, İtalya, Hollanda ve Lüksemburg 
arasında AST Antlaşması imzalan-
mıştır. Ancak 1954 yılında Fransız 
Parlamentosu, antlaşmaya onay 
vermemiştir. AST girişiminin başa-
rısızlığa uğraması ardından Batı Al-
manya ve İtalya 1948 tarihli Brüksel 
Antlaşması’na taraf olmuşlardır. Bu 
gelişme, 1955’te kurulan Batı Avru-
pa Birliği’ne (BAB) yol açan bir adım 
niteliğindedir. BAB, bu dönemde âtıl 
bir güvenlik örgütü olarak kalırken 
Avrupa savunma sanayisini güçlen-
dirmek adına ikili çabalar devam et-
miştir. 1984’te Roma Deklarasyonu 
ile BAB tekrar aktif hale getirilmiş ve 
ilk kez olası askeri iş birliği dile ge-
tirilmiştir. 1987’ye gelindiğinde ise 
Avrupa’nın savunma alanında kendi 
kimliğini geliştirmesi hedeflenmiş-
tir. Soğuk Savaş sona erdikten sonra 
Avrupa güvenlik ve savunma politi-
kasını gerçekleştirme girişimleri hız 
kazanmıştır ve 1999’da Avrupa Gü-
venlik ve Savunma Politikası (AGSP) 
başlatılmıştır. Böylece 2000’li yıllar 
AB’nin kendi güvenlik savunma so-
rumluluğunu üstlenebilmek adına 
sınırlı ve yetersiz yeteneklerini ge-

liştirme hususunda bir dizi girişime 
sahne olmuştur. Ortak Güvenlik ve 
Savunma Politikası’nın (OGSP) ge-
liştirilmesi, kurumsal yapısının ve 
karar alma sürecinin belirlenmesine 
ilişkin çeşitli adımlar atılmıştır. Bun-
lardan biri de Temel Hedef 2010 
ile 2004 yılına kadar kurulması he-
deflenen savunma yeteneklerinin 
geliştirilmesi, araştırma, tedarik ve 
silahlanma alanında faaliyet göste-
recek ASA’dır.

ASA, AB Konseyi’nin hükümetlera-
rası bir birimidir. Bu nedenle Üye 
Devletlerin denetimi altındadır. Ka-
tılmak isteyen tüm Üye Devletlere 
açık olan Ajansa AGSP’nin de dışın-
da yer alan Danimarka haricindeki 
tüm AB Üye Devletleri üyedir. Ay-
rıca Norveç (2006), İsviçre (2012), 
Sırbistan (2013) ve Ukrayna (2015) 
ile İdari Düzenlemeler Belgesi im-
zalanmış ve bu devletlerin Ajansın 
proje ve programlarına katılması-
na olanak sağlanmıştır. ASA, Üye 
Devletlerin savunma kapasitelerini 
güçlendirmek amacıyla faaliyet gös-
termekte ve Üye Devletler işbirliği 
yoluyla savunma kapasitelerini ge-
liştirmektedir. Ortak savunma kapa-
sitesi projelerinde yer almak isteyen 
savunma bakanları için işbirliğine 
imkân sağlayan ve bunu kolaylaş-
tıran bir mekanizma görevi gör-
mektedir. Ajans, Avrupa savunma 
işbirliğinin merkezi konumundadır. 
Temel misyonu, “AB Üye Devletleri 
arasında savunma kabiliyetlerinin 
geliştirilmesinin ve askeri işbirliği-
nin sağlanması, Avrupa savunma 
sanayisinin ve teknolojisinin güçlen-
dirilmesi”dir. Ayrıca Lizbon Antlaş-
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ması’nda belirtildiği üzere, operas-
yonel ihtiyaçları belirler, bu ihtiyaç-
ları karşılayacak tedbirleri destekler. 
Savunma sektörünün endüstriyel ve 
teknolojik temelini güçlendirmek 
için gerekli her türlü tedbirin belir-
lenmesine ve gerektiğinde uygu-
lanmasına katkıda bulunur. Avrupa 
kabiliyetler ve silahlanma politika-
sının belirlenmesine katılır. Lizbon 
Antlaşması’nda Ajansın görevleri 
sayılmıştır. Buna göre görevleri;

“a) Üye Devletlerin askerî kabiliyet-
lere ilişkin hedeflerinin belirlenme-
sine ve Üye Devletlerin kabiliyetler 
konusunda verdikleri taahhütlere 
uyup uymadıklarının değerlendiril-
mesine katkıda bulunmak,

b) Operasyonel ihtiyaçların uyum-
laştırılmasını ve etkili ve uyumlu te-
darik yöntemlerinin kabul edilmesi-
ni desteklemek, 

c) Askerî kabiliyetlere ilişkin he-
deflerin gerçekleştirilmesi için çok 
taraflı projeler önermek, Üye Dev-
letler tarafından uygulanan prog-
ramların koordinasyonunu ve özel 
işbirliği programlarının yönetimini 
sağlamak,

d) Savunma teknolojisi alanındaki 
araştırmaları desteklemek, ortak 
araştırma faaliyetlerini ve gelecek-
teki operasyonel ihtiyaçları karşıla-
maya yönelik teknik çözüm çalışma-
larını koordine etmek ve planlamak, 

e) Savunma sektörünün endüstriyel 
ve teknolojik temelinin güçlendiril-
mesi ve askerî harcamaların etkilili-

ğinin artırılması için her türlü yararlı 
tedbirin belirlenmesine ve gerek-
tiğinde uygulanmasına katkıda bu-
lunmak”tır.

Ayrıca 2017 yılında Üye Devletler, 
Ajans’ın görevlerinin güçlendirilme-
sinde anlaşmıştır. Böylece AB tara-
fından finanse edilen savunmayla 
ilgili faaliyetlerin asıl uygulayıcısı 
yapılmıştır. ASA’nın mevcut öncelik-
leri arasında Daimî Yapılandırılmış 
İşbirliği, Savunmaya Dair Koordineli 
Yıllık Revizyon, Kapasite Geliştirme 
Planı, AB savunma araçları arasın-
da uyumun sağlanması, savunma 
araştırmasında hazırlık eylemi, te-
mel kapasite programları ve Ajansın 
uzun vadeli değerlendirmesinin uy-
gulanması yer almaktadır. Öncelikli 
alanlarda Üye Devletlere yardımcı 
olan ASA, “esneklik, uzmanlık ve 
maliyet etkinliği” özelliklerini öne 
çıkarmaktadır.

ASA nın kurumsal yapısına bakıldı-
ğında Başkan, ASA Genel Müdürü, 
Yürütme Kurulu (steering board) ve 
Direktörlüklerden oluştuğu görül-
mektedir. Başkanlık görevini ve aynı 
zamanda Yürütme Kurulu başkanlı-
ğını Yüksek Temsilci icra etmektedir. 
ASA Genel Müdürü, Yürütme Kurulu 
kararıyla atanmaktadır. 2015 yılında 
bu göreve Jorge Domecq getirilmiş-
tir. 2017’de görev süresi üç yıl uza-
tılarak 2020’ye kadar yetkilendiril-
miştir. Yürütme Kurulu, Ajans’ın ka-
rar alma organıdır. Üye Devletlerin 
savunma bakanları ve Komisyondan 
oluşmaktadır. Bakanlar düzeyinde 
yılda iki defa toplanmaktadır. ASA, 
Yürütme Kurulu bakanlar düzeyinde 
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toplanan tek AB Ajansıdır. Bu top-
lantıların yanı sıra ulusal silahlanma 
direktörleri, araştırma ve teknoloji 
direktörleri ile yetenek geliştirme 
direktörleri düzeyinde de toplan-
maktadır. Ajansın 140 kişilik per-
soneli bulunmaktadır. ASA, Ortak 
Silahlanma İşbirliği Örgütü (OCCAR) 
ve Avrupa Hava Güvenliği Ajansı ile 
de yakın ilişki içerisindedir. 2019 yılı 
bütçesi 34,1 milyon Avro’dur.
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Avrupa Savunma Fonu 
(European Defence Fund) 

–Hatice YAZGAN–

AB resmî web sitesinde yer alan 
bilgilere göre, Avrupa Savunma 
Fonu’nun Jean Claude Juncker Ko-
misyonu tarafından “Avrupa Birliği 
(AB) üye devletleri arasında savun-
ma araştırmaları gerçekleştirilmesi, 
savunma sanayinin ve teknolojisinin 
geliştirilmesi için işbirliğinin sağlan-
ması ve ulusal savunma yatırımla-
rının koordine edilmesi amacıyla” 
kurulması öngörülmüştür. Söz ko-
nusu Fon’un kurulmasına ilişkin Av-
rupa Komisyonu tarafından 2017 
yılında yayınlanan belgede ifade 
edildiği üzere, mevcut güvenlik 
tehditleriyle başa çıkabilmek için 
Avrupa’nın stratejik özerklik kazan-
ması ve bunun da kritik alanlarda 
temel teknolojilerin geliştirilmesi ve 
stratejik yeteneklerin (capabilities) 
kazanılmasını gerektirmesi Avrupa 
Savunma Fonu’nun kurulmasına 
giden yolu açmıştır. Savunma ko-
nusunun Komisyon’un öncelikleri 
arasında belirlenmesinin ardından 
Avrupa Birliği Küresel Stratejisi ile 
eşzamanlı olarak Avrupa Komisyo-
nu tarafından Avrupa Savunma Ey-
lem Planı (European Defence Action 
Plan) kabul edilmiştir. Eylem Planı¸ 
AB üye devletlerinin temel stratejik 
savunma kabiliyetlerini geliştirme-
leri için işbirliği yapmalarını sağlaya-
cak ve onlara destek olacak Avrupa 
Savunma Fonu’nun oluşturulması 
önerisinde bulunmuştur. Avrupa 
Komisyonu da 2017 yılının ilk yarı-
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sında Fon’un yapısı ve faaliyetleri 
ile ilgili önerilerde bulunmuştur. Bu 
bağlamda, AB düzeyinde Komisyon, 
Yüksek Temsilci ve Avrupa Savun-
ma Ajansı’nın, Avrupa Savunma 
Fonu’nun çalışma alanlarında üye 
devletler arasında koordinasyonun 
sağlanmasında destek olabileceği 
öngörülmüştür. Bunlar arasında, 
“Avrupa savunma kabiliyeti öncelik-
lerinin belirlenmesi ve ulusal düzey-
de kabiliyetlere ilişkin planlamanın 
yapılması” konuları bulunmaktadır. 
Ulusal savunma planlamaları konu-
sunda Savunmaya Dair Koordineli 
Yıllık Revizyon (Coordinated Annu-
al Review on Defence-CARD) üye 
ülkeler arasında işbirliğinin sağlan-
masında önemli bir araçtır. Fon’un, 
Avrupa Komisyonu, Yüksek Temsilci, 
üye ülkeler, Avrupa Savunma Ajansı 
ve gerekli görüldüğünde sanayiden 
temsilcilerin katıldığı Koordinasyon 
Kurulu tarafından idare edilmesi 
öngörülmüştür. Fon’un yürütülme-
sinde başlıca araştırma (research) 
ve geliştirme (development) olarak 
iki ana boyut mevcuttur ve en az üç 
üye ya da ortaklık ilişkisi bulunan 
ülkeden uygun koşullara sahip üç 
kuruluşun yer aldığı projelere belirli 
düzeylerde fon sağlanması öngö-
rülmüştür. Halihazırda desteklenen 
projeler arasında Ocean2020 ve 
Eurodrone Projeleri bulunmaktadır. 
2021-2027 bütçe döneminde Av-
rupa Savunma Fonu’nun 13 milyar 
Euro’luk finansman kaynağına sahip 
olması için bütçe düzenlemeleri ya-
pılmıştır. Daimî Yapılandırılmış İş-
birliği (PESCO) kapsamındaki proje-
lerin de bu kapsamda değerlendiril-
mesi söz konusu olabilecektir. Avru-

pa Komisyonu’nun Fon’un kuruluşu-
nu öngören belgesinde de belirtilen 
benzer ifadelerle; Fon’un kuruluş 
sürecinin, AB’nin 2017 yılında yayın-
ladığı Avrupa’nın Geleceğine İlişkin 
Beyaz Kitap sonrasında yayınlanan 
Avrupa Savunmasının Geleceğine 
ilişkin belgenin (Reflection Paper on 
the Future of European Defence) or-
taya koyduğu farklı senaryoların bir 
parçası ve tamamlayıcısı bir kuruluş 
olarak görüldüğü belirtilebilir.
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Avrupa Seçimleri 
(European Elections)

-Özlem SEFER- 

Avrupa seçimleri, Avrupa Parla-
mentosu üyelerini seçmek için beş 
yılda bir gerçekleştirilen seçimler 
olup, 1979 yılından beri Birlik va-
tandaşlarının doğrudan katılımıy-
la gerçekleştirilmektedir. Üyeleri, 
doğrudan seçim yoluyla belirlenen 
Avrupa Birliği’nin (AB) tek kurumu, 
Avrupa Parlamentosu’dur. Birlik 
vatandaşları, Parlamento’da ken-
dilerini temsil edecek olan üyeleri, 
temsil ettikleri partiyle bağlantılı 
olarak seçmektedirler. Parlamento 
üyeleri, ülkelerini değil siyasi görü-
şü temsil etmekte ve siyasi görüş-
lerine göre parti gruplarında yer 
almaktadırlar. 1979 yılına kadar 
Avrupa Parlamentosu seçimleri, 
vatandaşların doğrudan katılımıy-
la değil, atama yoluyla yapılmıştır. 
Doğrudan seçimlerden önce, Avru-
pa Parlamentosu üyeleri, her üye 
ülkenin ulusal parlamentoları tara-
fından atanmaktaydı.

Aynı hafta içinde olması koşuluyla, 
seçimlerin tek, ortak bir günde ger-
çekleştirilmesi zorunluluğu getiril-
memiştir. Seçimler, perşembe saba-
hı başlayıp pazar günü sona erecek 
şekilde dört gün içinde yapılmakta-
dır. Bu uygulamayla, her üye ülke, 
bu dört gün içinden bir günü, seçim 
günü olarak belirleyebilmektedir. 
Her üye ülke, aynı temsilci sayısına 
sahip değildir. Nüfusu fazla olan ül-
kelerin daha çok sayıda, nüfusu az 

olan ülkelerin ise daha az sayıda 
temsilcisi bulunmaktadır. Almanya, 
Parlamento’da en fazla temsilciye 
sahip iken; Malta, Lüksemburg, 
Estonya ve Güney Kıbrıs Rum Yö-
netimi en az sayıda parlamenterle 
temsil edilmektedir. Doğrudan se-
çimler konusunda, tek tip bir seçim 
prosedürünün uygulanmasının zor-
luğu göz önüne alınmış ancak daha 
sonra her üye ülkeye kendi prose-
dürünü izleme hakkı tanınarak so-
runun üstesinden gelinmiştir. Söz 
konusu prosedür farklılıkları; seçim 
günü, zorunlu oy verme, Avrupa 
Parlamentosu temsilcilerinin sayısı, 
seçim sistemi, seçim bölgeleri, yurt-
dışından oy verme, seçim barajı ve 
adayların minimum seçme ve seçil-
me yaşları olarak belirlenmiştir. Ör-
neğin, Yunanistan’da oy verme yaşı 
17 iken, Avusturya’da 16’dır. Üye 
ülkelerin, kendi belirledikleri prose-
dürü izleme hakkı devam etmekte 
olsa da nispi temsil gibi bazı konu-
larda ortak esasların uygulanması, 
Amsterdam Antlaşması (1999) ile 
mümkün hale getirilmiştir. 

Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma-
sından önce (Bkz. Brexit) Avrupa 
Parlamentosu, yirmi sekiz üye ül-
keden yedi yüz elli bir seçilmiş üye-
ye sahipti. Brexit sonrasında ise, 
üye ülke sayısı yirmi yediye düşen 
AB’de, Parlamenter sayısı azalarak 
yedi yüz beş olmuştur. Birleşik Kral-
lık’ın sahip olduğu yetmiş üç san-
dalyenin yirmi yedi tanesi diğer üye 
ülkelere dağıtılmış, kırk altı tanesi 
ise AB’nin gelecek genişlemeleri 
göz önüne alınarak ayrılmıştır. 
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1979 yılından beri üyeleri doğrudan 
seçim yoluyla belirlenen Avrupa 
Parlamentosu seçimlerine, katılım 
oranının yüksek olmadığı konusu 
sıklıkla gündeme gelen bir konudur. 
2009 senesinde yürürlüğe girmiş 
olan Lizbon Antlaşması (2009) ile 
birlikte, Birlik vatandaşlarını temsil 
eden Avrupa Parlamentosu güçlen-
dirilmiş, yetkileri arttırılmıştır. Ancak 
yine de, Birlik vatandaşlarının se-
çimlere katılım oranında belirgin bir 
farklılık gözlenmemiştir. 1979-2014 
yılları arasında da Birlik vatandaş-
larının seçimlere gösterdiği ilginin 
azalarak ve katılım oranının düşüş 
göstererek sürdüğü görülmektedir. 
2014 seçimlerine göre artış göster-
miş olsa da, 2019 senesindeki Av-
rupa Parlamentosu seçimlerine ka-
tılım oranı da yüksek sayılamayacak 
bir yüzdede kalmıştır. 
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Avrupa Savunma 
Topluluğu (European 
Defence Community)

–İlke GÖÇMEN–

Avrupa bütünleşmesi süreci 1950’li 
yıllarda Schuman planı ve Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) 
ile başlatıldıktan hemen sonra ulu-
süstü model önce savunma ve siyasi 
birlik için gerçekleştirilmek isten-
miş, ancak bu girişimler başarısızlık-
la sonuçlanmıştır. 

Savunma açısından ulusüstü nite-
likli Avrupa Savunma Topluluğu ku-
rulmak istenmiştir. Aslında Birleşik 
Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda 
ve Lüksemburg, karşılıklı savunma 
için 1948 yılında Brüksel Antlaşma-
sı’nı bağıtlamıştı. Ardından da ABD, 
Belçika, Birleşik Krallık, Danimar-
ka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlan-
da, Kanada, Lüksemburg, Norveç 
ve Portekiz, karşılıklı savunma için 
1949 yılında Kuzey Atlantik Antlaş-
ması Örgütü’nü (NATO) kurmuştu. 
Bununla birlikte esas mesele, özel-
likle II. Dünya Savaşı hâlâ tazeyken 
Batı Almanya’nın kendi ordusuna 
sahip olup olmaması gerektiğindey-
di. Fransa Başbakanı René Pleven, 
1950 yılında bir plan yayımlayarak 
AKÇT’nin ulusüstü modelini savun-
ma alanına aktarmayı gündeme ge-
tirmiştir. Bunun üzerine Avrupa Sa-
vunma Topluluğu Antlaşması 1952 
yılında imzalanmıştır. Buna göre 
(md. 1, 2 ve 8) Avrupa Savunma 
Topluluğu, ulusüstü nitelikli olup 
ortak kurumlar, ortak silahlı kuvvet-
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ler ve ortak bütçeden oluşacaktı ve 
münhasıran savunmayla ilgili he-
defler güdecekti. Ortak kurumlar; 
Bakanlar Konseyi, Ortak Asamble, 
Komiserlik ve Adalet Divanı olarak 
belirlenmişti. 

Avrupa Savunma Topluluğu, henüz 
Antlaşması onay beklerken siya-
si açıdan ulusüstü nitelikli Avrupa 
Siyasi Topluluğu ile tamamlanmak 
istenmiştir. Avrupa Siyasi Topluluğu 
Antlaşması ile ilgili Taslak 1953 yı-
lında ortaya konmuştur. Buna göre 
(md. 1, 2, 5, 9 ve 10) bu Topluluk, 
ulusüstü nitelikli olup AKÇT ve Av-
rupa Savunma Topluluğu ile birlikte 
tek tüzel kişilik oluşturacaktı. Toplu-
luk, ana hatlarıyla insan haklarının 
korunmasına katkıda bulunmak, 
üyesi devletlerin dış politikalarının 
eşgüdümünü sağlamak, ortak pa-
zarın tesisi aracılığıyla ekonomiyi 
iyileştirmek genel amaçlarını gü-
düyordu. Ortak kurumlar; Parla-
mento, Avrupa İcrai Konseyi, Ulusal 
Bakanlar Konseyi, Adalet Divanı ve 
Ekonomik ve Sosyal Konsey olarak 
belirlenmişti. Parlamento, Avrupa 
Siyasi Topluluğu için merkezi önem-
deydi, zira diğerlerinin yanında yasa 
koymak, bütçeyi onaylamak ve de-
netim yapmak gibi görevler üstlen-
mişti.

Bununla birlikte ne Avrupa Savun-
ma Topluluğu ne de Avrupa Siyasi 
Topluluğu kurulabilmiş, hâl böyle 
olunca savunma ve siyasi açıdan 
ulusüstü model rafa kaldırılmıştır. 
Fransa, Avrupa Savunma Toplulu-
ğu Antlaşması ile ilgili onay süre-
cini Avrupa Siyasi Topluluğu ile il-

gili gelişmeler boyunca bekletmiş, 
sonuç olarak ulusal parlamentosu 
1954 yılında bu Antlaşmayı onay-
lamamıştır. Böylelikle hem Avrupa 
Savunma Topluluğu hem de Avru-
pa Siyasi Topluluğu, başarısızlık ile 
sonuçlanan girişimler olarak tarihe 
geçmiştir. Savunma açısından çö-
züm olarak Batı Avrupa Birliği ortak 
savunma amaçlı olarak 1954 yılında 
ve 1948 Brüksel Antlaşması teme-
linde kurulmuş ve orijinal üyelerine 
ek olarak İtalya ve Batı Almanya’yı 
da içermiştir. Yine Batı Almanya, 
1955 yılında NATO’ya katılmıştır. 

Avrupa bütünleşmesi, savunma ve 
siyasi birlik ulusüstü model ile ger-
çekleştirilemeyince atom enerjisi 
ve ekonominin geneli üzerinden bir 
nevi tekrar başa dönmüş, Avrupa 
Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa 
Ekonomik Topluluğu bu arka plan-
da vücut bulmuştur. 

Okuma Listesi

Garrett, Geoffrey, Kelemen, Daniel 
ve Schulz, Heiner. “The European 
Court of Justice, National Govern-
ments, and Legal Integration in the 
European Union”, International Or-
ganization, Cilt: 52, Sayı: 1, 1998, s. 
165-168.

Curtin, Deirdre M.. “Scalping the 
Community Legislator: Occupati-
onal Pensions and ‘Barber’”, Com-
mon Market Law Review, Cilt: 27, 
Sayı: 3, 1990, s. 475-506.

Muir, Elise. EU Equality Law: The 
First Fundamental Rights Policy of 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 271

the EU, Oxford: Oxford University 
Press, 2019, s. 89-91.

Avrupa Serbest Ticaret 
Birliği (European Free 
Trade Association 
(EFTA)) 

–Emre ATAÇ– 

1960 yılında Avrupa Ekonomik Top-
luluğu’na (AET) katılmak istemeyen 
veya katılmasına izin verilmeyen 
bazı Avrupa Ülkeleri tarafından, AB 
tipi derin bir ekonomik entegrasyo-
na alternatif olarak İsveç’in başken-
ti Stockholm’da kurulmuş, Serbest 
Ticaret Anlaşması temelinde kurul-
muş bir birliktir. Kıta Avrupası’nın 
merkezinde yer alan devletlerin 
AET adı altında kapsamlı bir ekono-
mik bütünleşmeye doğru gitmele-
ri, başka bazı Avrupa devletlerinde 
rekabet endişelerine sebep olmuş-
tur. Bu devletler, kendi aralarındaki 
ticareti serbestleştirerek ekonomi-
lerinin pazar sorununu bir ölçüde 
aşmak istemişler ve bu çerçevede 
4 Ocak 1960’da İsveç’in başkenti 
Stockholm’de dönemin AET’sine 
rakip veya alternatif olacak bir ör-
güt kurmak amacıyla İngiltere’nin 
öncülüğünde bir araya gelmişler-
dir. Stockholm Sözleşmesiyle kuru-
lan Avrupa Serbest Ticaret Birliği 
EFTA’nın imzacıları İngiltere, İsveç, 
Norveç, İsviçre, Danimarka, Porte-
kiz ve Avusturya’dan oluşmaktaydı. 

1960’ta yürürlüğe giren Avrupa 
Serbest Ticaret Bölgesi’nin kuruluş 

amacı üye ülkeler arasındaki ekono-
mik bağları güçlendirmek ve sadece 
sanayi mallarını kapsayan serbest 
ticareti geliştirmektir. EFTA, ithal 
edilen imalat sanayi mallarına uygu-
lanan gümrük vergilerinin aşamalı 
olarak kaldırılması yanında ithalat-
taki miktar kısıtlamalarının kaldırıl-
masını da öngörmüştür.

1961 yılında ortak üye statüsüy-
le EFTA’ya katılan Finlandiya 1986 
yılında tam üye olmuştur. İzlanda 
1970 yılında birliğe katılmıştır. Son 
olarak da 1960 yılında ortak üye 
olan Liechtenstein 1991 yılında tam 
üye olarak EFTA’ya katılmıştır.

Sonradan bazı üyelerinin (Danimar-
ka 1973, İngiltere 1973, Portekiz 
1986) AT’ye katılımından dolayı 1 
Ocak 1986’da geriye 6 üye kalmış-
tı. Bu üyeler Avusturya, Finlandiya, 
İsveç, İsviçre, İzlanda, Norveç idi. 1 
Ocak 1995 tarihinde Avusturya, İs-
veç ve Finlandiya da AB üyesi olduk-
larından ötürü, EFTA şu anda 4 ül-
keyle, İsviçre, İzlanda, Liechtenstein 
ve Norveç ile devam etmekledir. İs-
viçre hariç diğerleri Avrupa Ekono-
mik Alanı (EEA) kapsamındadır.

Merkezi Cenevre’de bulunan EF-
TA’nın başlıca üç organı vardır: EFTA 
Konseyi, EFTA Teftiş Kurulu ve EFTA 
Mahkemesi. EFTA’nın yürütme or-
ganı olan EFTA Konseyi üye ülkele-
rin müzakerelerde bulunduğu bir 
forumdur. Konsey başkanlığı dönü-
şümlü olarak üye ülkelerin temsil-
cileri tarafından yürütülür. Konsey 
bürokratlar düzeyinde her ay, ba-
kanlar düzeyinde ise yılda bir kez bir 
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araya gelirler. Tüm üyelerin bir oy 
hakkı olduğu örgütte kararların ge-
nel olarak oy birliği ile alınması eği-
limi vardır. Konsey EFTA Sözleşmesi 
temelinde üye ülkeler arasındaki 
ilişkileri düzenler. Ayrıca üçüncü 
ülkelerle, diğer birlik ve organizas-
yonlarla olan ilişkilerin ve serbest 
ticaret anlaşmalarının geliştirilmesi 
için düzenlemeler yapabilir ve üye 
ülkeleri bağlayıcı kararlar alabilir. 

Okuma Listesi

EFTA. “About EFTA”. https://www.
efta.int/about-efta 

Hasgüler, M. Uludağ, M.B. Devletle-
rarası ve Hükümetler Dışı Uluslara-
rası Örgütler, Tarihçe-Organlar-Bel-
geler-Politikalar. Ankara: Nobel, 
2004. s. 229-230.

Bahçekapılı, Cengiz. “Avrupa Kıta-
sında Avrupa Birliği Dışındaki En-
tegrasyon Hareketleri”, Osman Kü-
çükahmetoğlu, Hamza Çeştepe ve 
Şevket Tüylüoğlu (Der.), Ekonomik 
Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel 
Yaklaşım, 2013, s.347-364. 

Avrupa Sınır ve Sahil 
Koruma Ajansı (European 
Border and Coast Guard 
Agency (FRONTEX))

–Sühal ŞEMŞİT–

Frontex, Avrupa Dış Sınırlarda Ope-
rasyonel İşbirliği Yönetimi Ajansı 
adıyla 2004 yılında kurulmuş ve 
2016 yılında güçlendirilerek , Avru-

pa Sınır ve Sahil Koruma Ajansı adı-
nı almıştır. Ajans, Avrupa Birliği’nin 
(AB) dış sınırlarının yönetimi ve sınır 
ötesi suçlarla mücadele konusunda 
AB üye ülkeleri ve Schengen ortak 
ülkelerine destek olmaktadır. 

Merkezi Varşova’da bulunan Ajan-
sın yönetim kurulu, Schengen 
müktesebatını kabul etmiş 26 üye 
ülkenin sınırlardan sorumlu başkan-
lıklarının temsilcilerinden ve Avru-
pa Komisyonu‘ndan iki temsilciden 
oluşmaktadır. Yılda beş kez topla-
nan Yönetim Kurulu‘na İrlanda‘dan 
temsilciler de davet edilmektedir. 
Ajansın yönetim kurulu toplantıla-
rına İzlanda, Lihtenştayn, Norveç 
ve İsviçre de birer temsilciyle katıl-
maktadır ancak AB üyesi olmadık-
larından bu ülkelerin sınırlı oy hakkı 
bulunmaktadır. Bir İcra Direktörü 
ve Yardımcısı tarafından yönetilen 
Ajans, “Operasyonel Müdahale Bi-
rimi”, “Durumsal Farkındalık ve İzle-
me Birimi”, “Kapasite Geliştirme Bi-
rimi”, “Kurumsal Yönetişim Birimi” 
ve “Uluslararası ve Avrupa İşbirliği 
Birimi” olmak üzere beş birim halin-
de faaliyetlerini yürütmektedir. 

Ajans, web sitesinde de belirtildiği 
üzere, bütünleştirilmiş sınır yöne-
timi ve AB Temel Haklar Şartı doğ-
rultusunda Avrupa sınır yönetimini 
teşvik etmeyi, koordine etmeyi ve 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Avru-
pa dış sınırlarda operasyonel işbir-
liği yönetimi kavramı, sözkonusu 
Ajansı ve sınır yönetimi konusun-
da ulusal otoriteleri içermektedir. 
AB’nin dış sınırlarının korunması 
temel olarak üye ülkelerin sorum-
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luluğunda olmakla birlikte, Fron-
tex kara, hava ve deniz sınırları-
nın kontrolüne destek olmaktadır. 
Frontex, bu desteği AB dış sınırla-
rında üye ülkelerin faaliyetlerinin 
güçlendirilmesi, değerlendirilmesi 
ve koordinasyonu ile gerçekleştir-
mektedir. Ajans, göç baskısına gide-
rek artan şekilde maruz kalan üye 
ülkelere teknik ekipmanların (deniz 
araçları, helikopterler ve botlar) ve 
özel sınır muhafızlarının konuşlan-
dırılması konusunda da koordinas-
yon hizmeti sunmaktadır. Bunun 
yanında Frontex, göç hareketleri 
ve sınır ötesi suçlar konusundaki 
eğilimleri tespit etmeye yardımcı 
olmak için AB dış sınırları ve ötesine 
ilişkin verilerin analizini yapmakta-
dır. Ajans, sınırlardaki durumu iz-
lemekte ve sınır otoritelerinin üye 
ülkelerle bilgi paylaşımına yardımcı 
olmaktadır. Ayrıca, her üye ülkenin 
dış sınırlardaki meydan okumalarla 
başa çıkmak için kapasitesi ve ha-
zırlığını değerlendirmekte ve buna 
ilişkin zafiyetleri ortaya koymakta-
dır. Frontex, insani acil durumlar 
ve denizde kurtarma operasyonları 
da dahil olmak üzere, ortak operas-
yonları ve hızlı sınır müdahalelerini 
koordine etmektedir. Ajans, üye 
ülkeler ve Schengen ortak ülkele-
rinden sağlanan ve en az 1500 sınır 
muhafızı ve ilgili personel arasından 
seçilen ekipleri hızlı müdahaleler-
de konuşlandırmaktadır. Buna ek 
olarak, Ajans en az bir üye ülkeye 
komşu olan üçüncü ülkelerin yetkisi 
altındaki bölgelerde göç baskısı du-
rumunda operasyon yürütebilmek-
tedir. 

Göç politikalarına ilişkin olarak da 
Ajans, web sitesinde de belirtil-
diği üzere, göçmenlerin gözetimi, 
kimliklerinin belirlenmesi ve par-
mak izlerinin alınması konularında 
üye ülkelere yardımcı olmaktadır. 
Bunun yanında Ajans personeli, 
uluslararası korumaya başvurmak 
isteyen kişilere Avrupa İltica Destek 
Ofisi (EASO) ve ulusal otoriteler ile 
işbirliği halinde bilgilendirme yap-
maktadır. Ajans, AB’de yasal olarak 
kalma hakkı elde edemeyen kişile-
rin zorunlu veya gönüllü geri gön-
derilmeleri konusunda üye ülkelere 
yardımcı olmaktadır. Ajans, balıkçı-
lığın denetlenmesi, çevresel kirlilik 
tespiti ve denizcilik düzenlemeleri-
ne uyum konularında bilgi toplan-
ması ve paylaşılması konularında 
da deniz ve hava araçları ile destek 
sağlamaktadır. Bu konularda Avru-
pa Balıkçılık Kontrol Ajansı (EFCA) 
ve Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı 
(EMSA) ile işbirliği yapılmaktadır. 
Ayrıca Frontex, kaçakçılık, insan ti-
careti ve terörizm gibi birçok sınır 
ötesi suçun önlenmesine odaklan-
maktadır. Bu konularda edinilen 
istihbaratlar ilgili ulusal otoritelerle 
ve Avrupa Polis Ofisi (Europol) ile 
paylaşılmaktadır. Ajans ayrıca bir-
çok alanda eğitim programı ve özel 
kurslar geliştirmekte ve bu şekilde 
Avrupa çapında sınır muhafızları-
nın profesyonel gelişimine destek 
olmaktadır. Frontex, denizlerdeki 
sınır gözetim faaliyetleri sırasında 
arama ve kurtarma operasyonların-
da da görev almaktadır. 
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Avrupa Sigortacılık 
ve Emeklilik Otoritesi 
(European Insurance and 
Occupational Authority 
(EIOPA))

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Avrupa Sigortacılık ve Emeklilik 
Otoritesi’nin (EIOPA) temel sorum-
lulukları arasında, finansal sistemde 
istikrarın sağlanmasına destek olun-
ması, piyasa ve finansal ürünlerin 
şeffaflığının sağlanması, sigorta ile 
emeklilik sigortası sektöründeki 
tarafların korunması ve sigortacı-
lık müktesebatı doğrultusunda ya-
pılacak ulusal uygulamaların Birlik 
düzeyinde uyumlaştırılması bulun-
maktadır.

Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa Fi-
nansal Denetim Sistemi’ni oluştu-
ran denetleyici üç otoritesinden biri 
olan Avrupa Sigortacılık ve Emekli-

lik Otoritesi, Avrupa Parlamentosu 
ve AB Bakanlar Konseyi’ne danış-
manlık yapan bağımsız bir istişare 
kuruluştur. 1094/2010 Sayılı Tüzük 
ile kurulmuş olup 2011 yılında ça-
lışmalarına başlamıştır. Görevlerinin 
başında finansal sistemin istikrarını, 
piyasaların ve finansal ürünlerin şef-
faflığını sağlamak ve sigorta poliçesi 
sahipleri, emeklilik planı katılımcıla-
rı ve yararlanıcılarını desteklemek 
gelmektedir.

Küresel mali kriz sonrasında bütün-
leşmiş ve daha güçlü bir finansal de-
netim sistemine ihtiyaç hissedilmiş 
ve bu amaçla olası krizlerin risk ve 
etkilerini azaltmak üzere, AB gene-
linde denetim çerçevesi güçlendiril-
miştir. Avrupa Finansal Denetçiler 
Sistemi’nin üyesi olan Avrupa Si-
gortacılık ve Emeklilik Otoritesi’nin 
amaçları şu şekildedir:

• Tüketicileri korumak ve finansal 
sisteme güveni sağlamak,

• Yüksek, etkin ve tutarlı bir regü-
lasyon ve denetim düzeyi sağla-
mak,

• AB’de finansal kurum ve piyasa-
lar için kuralların uyumlaştırıl-
ması ve uyumlu bir şekilde uy-
gulanmasına katkıda bulunmak,

• Sınır ötesi grupların gözetimini 
güçlendirmek,

• AB’nin denetim için aldığı ön-
lemlerin koordine edilmesine 
yardımcı olmak.
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Avrupa Sigortacılık ve Emeklilik 
Otoritesi’nin merkezi Almanya, 
Frankfurt’tadır. Başlıca karar organı 
Denetçiler Kuruludur, diğer organ-
ları Yürütme Kurulu, Temyiz Kurulu, 
Paydaş Grupları ve Gözden Geçirme 
Paneli’dir.
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Avrupa Sistemik Risk 
Kurulu (European 
Systemic Risk Board)

–Gülçin GÜREŞÇİ–

Avrupa Sistematik Risk Kurulu, Av-
rupa Birliği (AB) mali sisteminin 
makro ihtiyati gözetimi ve sistemik 
riskin önlenmesi ve azaltılmasından 
sorumludur. Bu nedenle bankaları, 
sigorta şirketlerini, varlık yöneticile-
rini, gölge bankaları, finansal piyasa 
altyapılarını ve diğer finansal kurum 
ve piyasaları kapsayan geniş bir izle-
me alanına sahiptir. Avrupa Sistema-

tik Risk Kurulu sistemik riskleri izler, 
değerlendirir ve gerekli olduğunda 
uyarılar ve tavsiyeler verir. Kurulun 
oluşturulmasına olan ihtiyaç 2008 
küresel krizi nedeniyle oluşan finan-
sal sistemin korunması isteği nede-
niyle ortaya çıkmıştır. Şubat 2009’da, 
de Larosière Raporu ile böyle bir or-
ganın oluşturulması önerilmiştir. 16 
Aralık 2010’da oluşturan düzenleme 
yürürlüğe girmiştir. Organizasyon 
yapısı bir Genel Kurul, bir Yürütme 
Kurulu, bir Teknik Danışma Kurulu, 
bir Bilimsel Danışma Kurulu ve Sek-
retaryadan oluşur. Avrupa Merkez 
Bankası başkanlığındaki Genel Ku-
rul, Avrupa Sistematik Risk Kurulu-
nun karar organıdır. Makro ihtiyati 
gelişmeleri tartışır ve gerektiğinde 
öneriler ve uyarılar yayınlar. Yöne-
tim Kurulu, Avrupa Sistematik Risk 
Kurulu danışma organları tarafından 
sunulan analizleri gözden geçirir 
ve Kurulun makro ihtiyati politika 
gündemini tartışır. Teknik Danışma 
Kurulu, Avrupa Sistematik Risk Ku-
rulunun çalışmaları ile ilgili konular-
da tavsiye ve yardım sağlar. Bilimsel 
Danışma Kurulu makro ihtiyati ka-
rarlar hakkında araştırmalar yapar 
ve raporlar yayınlar. Sekretarya ise 
Kurullara idari, analitik ve istatistik-
sel destek sağlar.
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Avrupa Sivil Koruma 
ve İnsani Yardım Genel 
Müdürlüğü (Directorate 
General for the European 
Civil Protection and 
Humanitarian Aid  
(DG ECHO))

–Seven ERDOĞAN– 

Avrupa Komisyonu bünyesinde 
1993 yılından beri faaliyet göster-
mekte olan bir birimdir. Komisyon 
çatısı altında böyle bir birimin oluş-
turulmasında bir yandan insani 
yardımların etkin bir şekilde teslim 
edilmesi, diğer yandan ise Üye Dev-
letlerin siyasi yönlendirmelerinden 
bağımsız bir şekilde dağıtılması dü-
şünceleri etkili olmuştur. Aynı za-
manda Soğuk Savaş sonrası dönem-
de birbiri ardına yaşanan Körfez Sa-
vaşı, Yugoslavya’nın dağılma süreci 
ya da Afrika’daki kıtlık gibi felaketler 
de Birliğin böyle bir birime sahip ol-
masını zorunlu kılmıştır. 

Birimin faaliyetleri 1996 yılında bir 
tüzükle düzenlenmiştir. Tüzük aracı-
lığıyla alt birimlerin yetki ve rolleri, 
faaliyetlerin aşamaları ve ortaklar ile 
yapılan işbirliklerinin işleyişine dair 

detaylar belirlenmiştir. 2004 yılında 
birim, genel müdürlük haline getiril-
miş ve bu süreçte hem Avrupa Birliği 
(AB) içinde hem de dışındaki insani 
krizlere müdahale yetkisi ile dona-
tılmıştır. Birimin temel görevi “hayat 
kurtarmak, insan mağduriyetlerini 
önlemek ya da hafifletmek, doğa ya 
da insan kaynaklı afetler durumların-
da insanların bütünlüğünü ve onuru-
nu korumak”tır. Genel müdürlüğün 
dünyanın farklı yerlerinde faaliyet 
göstermekte olan 50’ye yakın sayıda 
ofisi vardır. Bu ofislerde yaklaşık ola-
rak 500 personel görev yapmaktadır. 
Bu ofisler vasıtasıyla AB’nin sağla-
makta olduğu insani yardımların 
ihtiyaç sahiplerine hızlı ve etkin bir 
şekilde teslim edilmektedir. Birimin, 
uluslararası ya da yerel düzeyde ör-
gütlenmiş çok sayıda kurum ve kuru-
luşla AB tarafından sağlanan insani 
yardımları dağıtılmak için işbirliği 
bulunmaktadır. Genel Müdürlüğün 
faaliyetleri üç farklı finansman yo-
luyla karşılanmaktadır. Bunlardan ilki 
AB bütçesi, diğeri Avrupa Kalkınma 
Fonu ve sonuncusu da Acil Yardım 
Rezervleridir. AB tarafından dağıtıl-
makta olan insani yardımlar her yıl 
bu genel müdürlük vasıtasıyla dünya 
genelinde çatışma ya da afetlerden 
zarar görmüş 120 milyon civarında 
ihtiyaç sahibine ulaşmaktadır. 
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Avrupa Siyasi İşbirliği 
(European Political 
Cooperation -EPC) 

–Haluk ÖZDEMİR– 

Avrupa Siyasi İşbirliği (ASİ), 1970-
1993 yılları arasında Avrupa Birliği 
(AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakan-
ları arasında dış politika koordi-
nasyonu amacıyla yapılan düzenli 
toplantıları ifade etmektedir. 1993 
yılında Maastricht Antlaşması’nın 
yürürlüğe girmesiyle birlikte bu 
mekanizma, AB’nin Ortak Dış ve 
Güvenlik Politikası’na (ODGP) dö-
nüşmüştür. Bütünleşme hareketi-
nin 1950’lerde ve izleyen yıllardaki 
gelişimi sürecinde siyasi bir boyutu 
yoktu. 1957 Roma Antlaşması, ni-
hai hedef olarak gümrük birliği ve 
Ortak Pazarı belirtmişti. 1950’li yıl-
lar boyunca federalistlerin (ulus-üs-
tü yaklaşım) getirmiş olduğu Av-

rupa Siyasi Topluluğu ve Avrupa 
Güvenlik Topluluğu gibi girişimler, 
anti-federalistler (hükümetler-arası 
yaklaşım) tarafından reddedilmiş ve 
başarısız olmuştu.

Ancak uluslararası alanda 1962 
Küba Krizi ve Sovyetler Birliği’nin 
1968’de Çekoslovakya’yı işgali gibi 
bazı uluslararası olaylar, Avrupalıla-
rın tek bir ses olarak dış politikala-
rını koordine etme ihtiyacını ortaya 
çıkarmıştı. 1950’li yıllardaki siyasi 
bütünleşme çabalarının başarısızlığı 
federalistleri yıldırmadı. Bu uluslar-
arası olaylar, anti-federalistleri de 
ikna etme konusunda onlara yeni 
bir fırsat sundu ve siyasi işbirliği ko-
nusunda bir ara yol bulmaya karar 
verdiler. 1-2 Aralık 1969’daki Lahey 
Zirvesi’nde, dışişleri konusunda iş-
birliği olanaklarını araştıracak bir 
rapor hazırlanmasına karar verildi. 
Dışişlerinin koordinasyonu konu-
sundaki ara formül, 27 Ekim 1970’te 
yayınlanan Davignon Raporu ya da 
resmi adıyla Lüksemburg Raporu 
oldu. Buna göre, bütünleşme sü-
recinin kurumsal yapısının dışında, 
tamamen hükümetler-arası bir yak-
laşımla dışişleri bakanlarının en az 
altı ayda bir düzenli olarak toplan-
ması önerildi. Bu toplantılara hazır-
lık yapmak üzere oluşturulan Siyasi 
Komite ise yılda en az dört kez top-
lanacaktı.

1974 Paris Zirvesi’nde 1973 Petrol 
Krizi kaynaklı ekonomik krizin Avru-
pa bütünleşmesine yönelik olarak 
yarattığı tehditler ve Avrupa Birli-
ği’ne nasıl ulaşılabileceği konuları 
ele alındı. Bu konuda çalışma yap-
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mak üzere Belçika Başbakanı Leo 
Tindemans’dan bir rapor hazırla-
ması istendi. Tindemans, kurumsal 
yapıdan parasal birliğe ve diğer eko-
nomik ve siyasi sorunlara kadar uza-
nan kapsamlı öneriler getirdi. Daha 
sonra Tindemans Raporu çerçeve-
sinde 1976 Lahey Zirvesi’nde Siya-
si İşbirliğine yönelik önemli bir dizi 
karar alındı. Buna göre Avrupa Birli-
ği’nin kurulabilmesi için üye ülkeler, 
dış politika konularını da içerecek 
şekilde daha sıkı bir dayanışma içe-
risinde olmalı, egemenlik yetkilerini 
giderek benzer şekillerde kullanma-
lıdır. Dış politika konusundaki işbir-
liği, ileride ortak bir dış politikanın 
oluşturulmasına hizmet etmelidir.

Petrol Krizi, 1979’da Sovyetler Birli-
ği’nin Afganistan’ı işgali ve yine aynı 
yıl İran Devrimi karşısında ortak bir 
tavır sergileme ihtiyacı, Siyasi İşbir-
liği’nin daha da geliştirilmesi sonu-
cunu doğurdu. 13 Ekim 1981’de Av-
rupa Siyasi İşbirliği Hakkında Londra 
Raporu yayınlandı. Buna göre ulus-
lararası kriz durumlarında ülkeler 
birbirlerini 48 saat içerisinde acil 
toplantıya çağırabilecek ve bir Siyasi 
İşbirliği Sekreteryası oluşturulacaktı. 
Böylece Avrupa Siyasi İşbirliği’nin 
kurumsallaşması yönünde küçük 
ama önemli bir adım atılmış oldu. 
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu 
(AET) kuran Roma Antlaşmasının 
224. Maddesi, üye ülkelerin dış ve 
güvenlik politikalarının AET’nin işle-
yişine etki etmesi durumunda görüş 
alışverişinde bulunulmasını öngörü-
yordu. Londra Raporu sonrasında 
bu görüş alışverişi ve işbirliğinin yal-
nızca ekonomik politikalara etkiyle 

sınırlı olmayacağı ve siyasi konuları 
da içerecek şekilde daha kapsamlı 
hale geldiği görüldü.

Avrupa Siyasi İşbirliği, 1987 Avrupa 
Tek Senedi’ne kadar, bütünleşme 
yapılarının dışında yürütüldü. Hatta 
bu toplantıların Bakanlar Konseyi 
toplantılarından ayrı olduğunu gös-
termek amacıyla, toplanan bakanlar 
aynı olmasına rağmen ülkeler, Kon-
sey toplantılarından farklı mekânlar-
da toplanarak dış politika konularını 
tartıştılar. Bu toplantılar, resmi bir 
gündem olmadan ve nihai bir karar 
alınmadan yürütülen tartışmalar 
şeklinde yürütülmüştür. Toplantıdan 
sonra gerekli görülen konularda ba-
sına bilgi verilmekteydi.

Bu işbirliği mekanizmasının Avrupa 
bütünleşmesinin kurumsal yapıla-
rına dâhil olması ilk olarak Avrupa 
Tek Senedi ile olmuştur. Buna göre 
Bakanlar Konseyi toplantılarında dış 
politika konuları ele alınabilecek ve 
toplantılara bir Komisyon üyesi de 
katılacaktır. Yani siyasi işbirliği artık 
AET içerisinde yürütülecekti. Senet, 
ortak ekonomik ve siyasi çıkarları 
koruyabilmek amacıyla üye ülke-
lerin “birleştirilmiş etkileri”ni dış 
politikaya yansıtmasından söz et-
mektedir. Avrupa Tek Senedi’nin ka-
bul edilmesiyle birlikte Avrupa’daki 
bütünleşme süreci resmen siyasi bir 
boyut kazanmış oldu.

Soğuk Savaşın sonu ve Sovyetler 
Birliği ile birlikte Doğu Bloku’nun da-
ğılmasının, ardından Yugoslavya’da 
çıkan iç savaş, Siyasi İşbirliğinin bir 
adım daha ileri taşınmasına yol açtı. 
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Maastricht Antlaşması, Siyasi İşbir-
liği’ni, Ortak Dış ve Güvenlik Poli-
tikası olarak AB’nin üç temel sütu-
nundan biri olarak kabul etti. Böyle-
ce bütünleşmeyi siyasi alana taşımış 
oldu. Antlaşma, daha önceki uygu-
lamaları resmi hale getirerek, ortak 
tutum, ortak eylem ve ortak strate-
ji adları altında dış politika araçları 
tanımladı. Ayrıca politikadaki isim 
değişikliği siyasi ve dış politika ko-
nularında artık işbirliğinin ötesinde 
ortak politikaların amaçlandığına 
işaret ediyordu.

Okuma Listesi 

Allen, David, Reinhardt Rummel ve 
Wolfgand Wessels. European Politi-
cal Cooperation: Towards a Foreign 
Policy for Western Europe, London: 
Butterworth Scientific, 2013.

Kaya, Ayhan et al (der), Avrupa Bir-
liği’ne Giriş, Tarih, Kurumlar ve Po-
litikalar, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2011.

Nuttall, Simon J., European Politi-
cal Co-Operation, Clarendon Press, 
1992.

Avrupa Siyasi Partileri 
(European Political 
Parties)

–Özlem SEFER– 

Avrupa siyasi partileri; benzer siya-
si görüşlere sahip, birbirine yakın 
çizgileri olan ulusal siyasi partilerin 
bir araya gelmeleriyle oluşmakta-

dır. Maastricht Antlaşması (1993) 
ile birlikte Avrupa siyasi partileri 
resmi olarak tanınmıştır. Beş yılda 
bir yapılan Avrupa Parlamento-
su seçimlerinde Birlik vatandaşları 
temsilcilerini, siyasi görüşlerini göz 
önüne alarak seçmektedir. Seçimler 
sonrasında Avrupa Parlamentosu’n-
da Birlik vatandaşlarının taleplerini 
dile getiren ve siyasi farkındalıkları-
nı oluşturmaya yardımcı olan Avru-
pa siyasi partilerinden temsilciler, 
siyasi yakınlıklarına göre bir araya 
gelerek parti grupları oluşturmak-
tadırlar. 

2019 yılı Avrupa Parlamentosu se-
çimleri sonucunda Parlamento’da 
yedi siyasi grup ve bağımsızların yer 
aldığı görülmektedir. Yakın işbirliği 
içinde olsalar da, Avrupa Parlamen-
tosu’ndaki siyasi gruplar ve Avrupa 
siyasi partileri birbirlerinden farklı-
dır. Konsey ve Parlamento tarafın-
dan yapılan düzenlemeler çerçe-
vesinde Avrupa siyasi partilerinin 
nasıl finanse edileceği de belirlen-
mektedir. Avrupa Parlamentosu ta-
rafından resmi olarak tanınmış olan 
Avrupa siyasi partileri; “Avrupa Halk 
Partisi” (European People’s Party), 
“Avrupa Sosyalistleri Partisi” (Party 
of European Socialists), “Avrupa 
için Liberaller ve Demokratlar İttifa-
kı Partisi” (Alliance of Liberals and 
Democrats for Europe Party), “Av-
rupa Demokratik Partisi” (European 
Democratic Party), “Avrupa Özgür 
İttifakı” (European Free Alliance), 
“Avrupa Yeşiller Partisi” (European 
Green Party), “Avrupa Solu Partisi” 
(Party of the European Left), “Avru-
pa Muhafazakarları ve Reformcuları 
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Partisi” (European Conservatives 
and Reformists Party), “Avrupa Hris-
tiyan Siyasi Hareketi” (European Ch-
ristian Political Movement), “Kimlik 
ve Demokrasi Partisi” (Identity and 
Democracy Party)’dir. 2019 yılında 
yapılan Avrupa Parlamentosu se-
çimlerinde en çok oy alan parti, “Av-
rupa Halk Partisi” olmuştur.
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Avrupa Siyasi Topluluğu 
(European Political 
Community) 

Avrupa Siyasi Topluluğu, iç içe geç-
mişlikleri nedeniyle ve tekrara düş-
memek adına Avrupa Savunma 
Topluluğu başlığı altında ele alın-
mıştır. 

Avrupa Sosyal Fonu 
(European Social Fund)

–Emre ATAÇ–

Avrupa Birliği (AB) içerisindeki 
oluşturulan yapısal fonların ilk ve 
en eskisini oluşturan Avrupa Sos-
yal Fonu’nun (ESF) kuruluşu Avru-
pa Ekonomik Topluluğunu Kuran 
Antlaşma’nın (Roma Antlaşması) 
3. maddesine dayanmaktadır. Av-
rupa Sosyal Fonu, yapısal işsizlikle 
mücadele, işçilerin mesleki eğitim 
olanaklarına kavuşturulması ve iş-
sizlere gelir sağlamak gibi sosyal 
politikaya özgü amaçlarla oluşturul-
muştur. Misyonu işgücünün istihda-
mını ve Topluluk içerisinde coğrafi 
ve mesleki dolaşımlarını kolaylaş-
tırmak ve artmasını sağlamaktır. Fo-
nun, bahsedilen ekonomik ve sosyal 
bütünleşmeye bu yolla hizmet et-
mesi amaçlanmıştır. ESF, 1958 yı-
lında kurulmuş, ancak 1960 yılında 
işlerlik kazanmıştır.

1999 yılına gelindiğinde Avrupa 
Sosyal Fonu yeniden düzenlenmiş 
ve önemli bir gelişme kaydedilmiş-
tir: Bu düzenleme ile ESF, Avrupa İs-
tihdam Stratejisinin uygulama aracı 
olarak tanımlanmıştır. Böylece daha 
sonra Lizbon Stratejisi hedefleri için 
önemli bir bileşen olacak Fon, Yapı-
sal Fonlar arasında sağlanan resmi 
bir bütünleşmenin örneğini oluştur-
muştur. Hedefleri şunlardır: Uzun 
dönemli işsizliği, aktif işgücü piyasa-
sı önlemleri yoluyla düşürmek, istih-
damın artmasını ve istikrar kazan-
masını sağlamak, bilim, araştırma ve 
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teknoloji alanında insan potansiyeli 
artırmak, kadınların ekonomik ve 
sosyal yaşama katılımını artırmaktır. 
Bu hedefler yanında, Fon, eğitim ve 
mesleki gelişim sistemlerinin gelişti-
rilmesi ve güçlendirilmesi ile kamu 
çalışanlarına sağlanacak meslek içi 
eğitim sayesinde geliştirilmesine de 
destek sağlamaktadır.

2021-2027 bütçe döneminden iti-
baren geçerli olacak ESF, ESF+ adı al-
tında yeniden tasarlanmıştır. Sosyal 
politikalar alanında AB üyesi ülkele-
re 101,2 milyar Avro tutarında fon 
sağlayacak olan program, ayrıca 1,6 
milyar Avro’luk Küreselleşme Uyum 
Fonu ile desteklenecektir. Böylelikle 
fonun AB yapısal fonları içerisindeki 
payı %23’den %27’ye yükselecektir. 
ESF+ altında bir çok fon da tek bir 
çatı altına alınacak ve fonların kulla-
nımı daha esnek hale gelmiştir.
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Avrupa Sömestri 
(European Semester)

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

2008 yılı küresel finansal krizi son-
rası Avrupa Birliği’nde (AB) de ya-
şanan mali ve ekonomik kriz daha 
güçlü bir ekonomik yönetişim ve 
Üye Devletlerin ekonomi ve bütçe 
politikaları arasında eşgüdüm sağ-
lanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 
Avrupa Sömestri, AB’nin ekonomik 
yönetişimi kapsamında AB içinde, 
ekonomik ve mali politikaların ko-
ordinasyonunun sağlanmasına ve 
izlenmesine yönelik döngüsel bir 
süreçtir. Her yıl yenilenen süreç yılın 
başından itibaren altı aylık süre için-
de gerçekleşir ve bu süreçte üye ül-
kelerin ekonomi politikalarını oluş-
turmalarında yönlendirici rol oynar. 

Avrupa Sömestri kapsamında Üye 
Devletler, bütçe ve ekonomi politi-
kalarını AB düzeyinde kabul edilmiş 
hedef ve kurallar ile uyumlaştırırlar. 
Sömestrin amacı, kamu maliyesinin 
güçlendirilmesi, ekonomik büyüme-
nin artırılması ve aşırı makroekono-
mik dengesizliklerin önlenmesidir. 
Avrupa Sömestri 2010 yılında kabul 
edilmiş ve ilk olarak 2011 yılında uy-
gulanmaya başlanmıştır.

Avrupa Sömestri, Üye Devletlerin 
Avrupa 2020 Stratejisi altındaki 
büyüme ve istihdama odaklı yapı-
sal reformları ile İstikrar ve Büyü-
me Paktı (İBP) kapsamındaki mali 
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politikaları ve aşırı makroekonomik 
dengesizliklerin önlenmesine yöne-
lik politikalarının koordinasyonunu 
sağlamaktadır. Sömestir süreci şu 
şekilde işlemektedir:

Avrupa Komisyonu bir sonraki yıla 
yönelik AB’nin genel ekonomik ön-
celikleri içeren yılık büyüme araş-
tırmasını yılın sonunda kasım aralık 
aylarında yayımlar. Araştırma, ba-
har dönemi Konsey toplantısında 
gündeme getirilmeden önce AB’nin 
diğer kurumlarında görüşülür. 
Komisyon bir sonraki yılın şubat 
ayında her üye ülkenin ekonomik 
ve sosyal gelişimini değerlendiren 
raporları ve gerekli görülen bazı 
üye ülkelere yönelik derinlemesine 
gözden geçirme raporlarını yayım-
lar. Nisan ayında üye ülkeler kendi 
ulusal planlarını yayımlar. Komisyon 
her üye ülkenin ekonomik duru-
munu gözden geçirerek üye ülke-
lere özel tavsiye raporları yayımlar. 
Değerlendirmeden sonra, ulusal 
bütçe ve reform politikaları ve gere-
kiyorsa makroekonomik dengesiz-
liklerin düzeltilmesi için bir sonraki 
yılın bütçesi oluşturulurken dikkate 
alınmak üzere Üye Devletlere özel 
tavsiyeler oluşturulur. Tavsiyeler AB 
Konseyi tarafından tartışılır ve Hazi-
ran ayındaki Konsey toplantısında 
anlaşmaya varıldıktan sonra üye ül-
kelerin maliye bakanları tarafından 
kabul edilir. Temmuz ayı itibarıyla 
uygulama sürecine geçilir ve üye ül-
kelerin söz konusu tavsiyeleri ulusal 
bütçe ve politika planlarında dikka-
te alarak 12 ay içinde uygulamaları 
beklenir. Yılın sonuna doğru Avrupa 
Komisyonu’nun bir sonraki yıl için 

hazırladığı ve genel ekonomik du-
rumu anlatan Yıllık Büyüme Araştır-
ması ile döngü yeniden başlar.

Okuma Listesi 

European Council, European Se-
mester: a guide to the main rules 
and documents, https://www.con-
silium.europa.eu/en/policies/euro-
pean-semester/european-semes-
ter-key-rules-and-documents/     

European Central Bank, Occasional 
Paper Series Economic structures 
20 years into the Euro, No. 224, 
June 2019. 

European Commission, Press Cor-
ner, European Semester Winter 
Package: assessing Member States’ 
progress on economic and social 
priorities, https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/IP_19_1389  

Avrupa Standardizasyon 
Komitesi (European 
Committee for 
Standardization (CEN))

–İlke GÖÇMEN–

Avrupa Standardizasyon Komitesi 
(CEN) yeni yaklaşım ile birlikte vü-
cut bulmuştur. Komite bu bağlama 
oturtulduktan sonra açıklanacaktır.

Yeni yaklaşım gereği, bir alan bütü-
nüyle düzenlenmek yerine, yalnızca 
asli sağlık ve güvenlik gereklilikleri 
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belirlenmekte ve standardizasyon 
birimleri kullanılmaktadır. Hukuki 
tasarruflar; söz gelimi oyuncaklar, 
inşaat makineleri, tıbbi araçlar gibi 
genel bir ürün alanına ilişkin olarak 
çıkarılmaktadır. Standardizasyon bi-
rimleri ise bu tasarruflar ile uyumlu 
teknik özellikleri ortaya koymakta-
dır. Komisyon, Avrupa Birliği (AB) 
tasarrufundaki asli gereklilikler ile 
uyumluysa bu birimlerce belirle-
nen standartları onaylamaktadır. 
Üye Devletler, bu standartlara uy-
gun biçimde üretilen malların AB 
tasarrufundaki asli gereklilikler ile 
uyumlu olduğunu varsaymak ile yü-
kümlü tutulmaktadır. Böylelikle bir 
tacir, Avrupa standartlarına uygun 
ürettiği malları tüm Üye Devletlere 
serbestçe satabilmektedir. Bu arka 
planda, Avrupa Standardizasyon Ko-
mitesi ana standardizasyon birimle-
rinden bir tanesidir.

Avrupa Standardizasyon Komitesi 
ile ilgili şu bilgiler verilebilir. Komite, 
(Türkiye dâhil) 34 Avrupa devletinin 
ulusal standardizasyon organlarını 
bir araya getirmektedir. Komite, –
Avrupa Elektroteknik Standardizas-
yon Komitesi (CENELEC) ve Avru-
pa Telekomünikasyon Standartları 
Enstitüsü (ETSI) ile birlikte–, Avrupa 
düzeyinde çeşitli ürünler, maddeler, 
hizmetler ve süreçler ile ilgili gö-
nüllü standartları geliştirmekten ve 
tanımlamaktan sorumludur. Alakalı 
alanlar ve sektörler arasında örne-
ğin, hava ve uzay, kimyasallar, in-
şaat, tüketici ürünleri, savunma ve 
güvenlik, enerji, çevre, gıda ve yem, 
sağlık hizmetleri, bilişim ve iletişim 
teknolojileri, makineler, hizmetler 

ve taşımacılık bulunmaktadır. Ko-
mite üyesi ulusal standardizasyon 
organları Avrupa standartlarını ulu-
sal standartlar olarak uygulamaktan 
sorumludur. 
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Avrupa Şüpheciliği 
(Euroscepticism)

–Seven ERDOĞAN–

Avrupa Birliği’ne (AB) karşı olup 
onu tümüyle ya da ilkeleri, kurum-
ları, politikaları gibi bazı özelliklerin-
den dolayı kısmen sorgulayan kişi, 
kurum ya da grupların sahip olduğu 
tutumdur. Avrupa şüpheciliği kav-
ramının genel olarak Avrupa bü-
tünleşmesinin büyük bir dönüşüm 
geçirdiği 1992 yılında imzalanan 
Maastricht Antlaşması sonrası dö-
nemde Avrupa’da hız kazandığı ve 
kıtanın genelinde gözlemlenen bir 
eğilim halini aldığı kabul edilmek-
tedir. Avrupa şüphecilerinin temel 
hedefi, bütünleşmenin ilerlemesi-
ni yavaşlatmak, durdurmak, tersi-
ne çevirmek ve hatta mümkünse 
bütünleşmeyi tamamen ortadan 
kaldırmaktır. Bu sayede AB’nin var-
lık kazanmasıyla birlikte giderek 
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zayıflayan ulus devletlerin yeniden 
güçlenmeleri amaçlanmaktadır. Av-
rupa şüpheciliği Avrupa’da herkesin 
bütünleşmeyi aynı şekilde görme-
diğinin ya da bütünleşmenin varlı-
ğından aynı derecede memnuniyet 
duymadığının bir göstergesi olarak 
kabul edilebilir. Kişi, kurum ya da 
grubun kendi kimliğini tanımlama 
şekli ve değişen çıkarları, Birliğe 
yaklaşımını da şekillendirmektedir. 
Avrupa’da bütünleşmenin en ba-
şından beri Avrupa şüphecisi kişi 
ve gruplar olmakla birlikte, Avrupa 
şüpheciliğinin içeriği ve gücü dö-
nemsel olarak değişmektedir. Genel 
olarak Avrupa’da siyasal ya da eko-
nomik krizlerin söz konusu olduğu 
dönemlerde Avrupa şüpheciliğine 
ilişkin tartışmalar daha fazla gün-
deme gelmektedir. Medyanın da 
Avrupa şüpheciliğinin oluşumunda 
ve yayılımında önemli role sahip 
olduğu düşünülmektedir. Bu nokta-
da literatürde medyanın AB ile ilgili 
haberleri sunma biçimi kişi ya da 
grupların Avrupa şüpheciliğini hem 
azaltabilmekte hem de kuvvetlendi-
rebilmekte olduğu tartışılmaktadır. 

Avrupa şüpheciliğinin farklı görü-
nümlerini sınıflandırma çabaları da 
söz konusudur. Bu kapsamda litera-
türde ilk olarak Avrupa şüpheciliği-
nin siyasi, kültürel, faydacı, değerler 
temelli farklı türlerinin olduğu ileri 
sürülmektedir. Bu tür sınıflandırıl-
mada Avrupa şüpheciliğinin kap-
samına veya AB düzleminde sorun 
haline getirdiği konuya odaklanıl-
maktadır. Literatürde yaygın olarak 
kabul edilen bir diğer bir sınıflan-
dırma ise Szczerbiak and Taggart’ın 

siyasi partiler üzerine yaptıkları 
çalışmalarında ortaya koydukları 
ve sahip olunan Avrupa şüpheciliği 
düzeyini dikkate alan “sert” ve “yu-
muşak” şeklindedir. “Yumuşak şüp-
hecilik” kısmı bir red ya da sorgula-
maya karşılık gelerek AB’de kısmen 
değişimlerin gerçekleşmesini talep 
etmekte iken; “sert şüphecilik” ke-
sin ve tamamen bir reddi barındı-
rarak AB’nin mümkünse tamamen 
yok olmasını hedeflemektedir. Av-
rupa şüpheciliği, AB üyesi ülkelere 
ek olarak AB genişleme sürecinde-
ki ülkelerde de gözlenebilmektedir. 
2000 yılı sonrasında neredeyse tüm 
AB üyesi ülkelerde Avrupa şüphecisi 
olan siyasi parti ve gruplar güçlen-
miş ve ülkelerinin AB’ye bakış açı-
sında etkin rol oynar hale gelmiş-
tir. Hatta Avrupa şüphecisi gruplar 
Birleşik Krallık’ta, Brexit sürecinde 
ülkenin AB’den ayrılma kararı veril-
mesinde önemli rol oynamıştır. Do-
layısıyla günümüz Avrupa siyasetin-
de giderek baskın hale gelen Avrupa 
şüphecisi kişi, kurum ve grupların 
faaliyetleri neticesinde AB’nin ge-
lecekte nasıl bir görünümde olması 
gerektiğine dair ciddi bir tartışma 
ortamı söz konusudur. Bu noktadan 
hareketle Avrupa şüpheciliğinin kısa 
ve orta vadede Avrupa bütünleşme-
sini şekillendirmeye devam edeceği 
ileri sürülebilir. 
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Avrupa Tarımsal 
Yönlendirme ve Garanti 
Fonu (European 
Agriculture Guidance and 
Guarantee Fund (EAGGF))

–Selvi EREN–

Avrupa Tarımsal Yönlendirme Ga-
ranti Fonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak 
Tarım Politikası’nın finanse edildiği 
AB bütçesi fonuna verilen isimdir. 
Ocak 1962’de oluşturulan Ortak 
Tarım Politikası, 2007 yılına kadar 
sadece Avrupa Tarımsal Yönlendir-
me ve Garanti Fonu ile finanse edil-
miştir. Ortak Tarım Politikası bütçesi 
ve finansmanının yasal çerçevesi, 
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma’nın 40’ıncı maddesinin 
3’üncü bendinde çizilmektedir. 

1964 yılında yönlendirme ve garanti 
olmak üzere ikiye bölünen Avrupa 
Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fo-
nu’nun bu iki bölümü farklı kurallar 
çerçevesinde yönetilmiştir. Garanti 
sekmesi, piyasa müdahaleleri ile fi-
yat politikalarını kapsarken; Yönlen-
dirme sekmesi altında kırsal kalkın-
ma ve yapısal politikalar desteklen-

miştir. Ancak Yönlendirme sekmesi 
Garanti sekmesinden farklı olarak eş 
finansman ile yürütülmüştür. 

1290/2005 sayılı Tüzük ile sekmeler 
bir yana bırakılarak iki tarımsal fon 
oluşturulması kararı alınmıştır. 1 
Ocak 2007 itibarıyla Avrupa Tarım-
sal Garanti Fonu (EAGF) ve Avrupa 
Kırsal Kalkınma Fonu (EAFRD) olarak 
ikiye ayrılmıştır. Avrupa Tarımsal Ga-
ranti Fonu, Ortak Tarım Politikası’nın 
ilk sütunundaki doğrudan ödemeler 
ve piyasa düzenlemeleri alt başlıkla-
rını düzenlemektedir. Avrupa Kırsal 
Kalkınma Fonu ise Ortak Tarım Poli-
tikası’nın ikinci sütununu yani kırsal 
kalkınma politikalarının bütçesini 
düzenlemektedir.

Mevcut AB tarım politikasının yasal 
çerçevesini 17 Aralık 2013 tarihinde 
kabul edilen 1305, 1306, 1307 ve 
1308 sayılı dört Tüzük belirlemek-
tedir. Buna göre 1305 sayılı Tüzük, 
kırsal kalkınma sütununu kapsar-
ken EAFRD ile finanse edilmektedir. 
1306 sayılı Tüzük Ortak Tarım Po-
litikası’nın finansman, yönetim ve 
izlenmesini düzenlemektedir. 1307 
ve 1308 sayılı Tüzükler ise tarım 
politikasının birinci sütunundaki alt 
başlıklara ayrılarak sırasıyla çiftçilere 
yapılan doğrudan ödemeleri ve or-
tak piyasa düzenini yönetmektedir.
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Avrupa Tek Senedi 
(Single European Act) 

–Sanem BAYKAL–

Avrupa Tek Senedi (ATS) derinleşme 
aşamalarından biridir. ATS 1986 yı-
lında imzalanıp 1987’de yürürlüğe 
girdi. Avrupa Toplulukları’nın kuru-
cu antlaşmaları olan Paris Antlaş-
ması ve Roma Antlaşmaları’nı tadil 
etti. 

Avrupa bütünleşmesinin öncelikli 
hedefi Avrupa Ekonomik Toplulu-
ğu’nu (AET) kuran Antlaşma’da üye 
devletler arasında malların, işgü-
cünün, hizmetlerin ve sermayenin 
serbest dolaşımına dayalı bir ortak 
pazar kurulması olarak tespit edil-
mişti. Bu hedefin ilk aşaması olan ve 
malların serbest dolaşımını sağla-
maya yönelik gümrük birliği (güm-
rük vergileri, miktar kısıtlamaları ve 
eş etkili önlemlerin üye devletler 
arası ticarette kaldırılması ile üçün-
cü ülkelerden gelecek mallar için bir 
Ortak Gümrük Tarifesi ve Ortak Ti-

caret Politikası uygulanması) hede-
fi, öngörülenden 18 ay önce, yani 1 
Temmuz 1968’de gerçekleştirildi.

Ancak, 1970 ve 80’lerde Avrupa bü-
tünleşmesi bir duraklama dönemine 
girdi. Özellikle karar alma ve düzen-
leme yapma süreçlerinde yaşanan 
tıkanıklıklar (Fransa’nın 60’ların or-
talarında uyguladığı “boş sandalye 
politikası” / “boş sandalye krizi” ve 
sorunu çözmek için üye devletlerin 
“hayati ulusal çıkar” iddiası ile karar 
alınmasını veto etmelerine imkan 
sağlayan “Lüksemburg uzlaşısı” çer-
çevesinde) ile ekonomik durgunluk, 
Roma Antlaşması’nın temel hedefi 
olan “Ortak Pazar”a ulaşılmasını en-
gelliyordu. Üretim faktörlerinin ser-
best dolaşımının önündeki engeller 
sadece vatandaşlık temelinde ay-
rımcılık yasağı (negatif bütünleş-
me) ile ortadan kaldırılamıyor; fiziki, 
teknik ve mali nitelikteki bu engel-
lerin kaldırılması için üye devletlerin 
çeşitli alanlardaki mevzuatlarının da 
uyumlaştırılması / uyumlaştırma 
(pozitif bütünleşme) gerekiyordu. 
Gerekli atılımı sağlamak üzere Ko-
misyon tarafından 1985 yılında Top-
luluk iç pazarının tamamlanması 
için hazırlanan “Beyaz Kitap” çerçe-
vesinde önerilen direktiflerin onay-
lanmasını kolaylaştırmak ve kurucu 
antlaşmaların belli politika ve me-
kanizmalarla takviye edilmesini sağ-
lamak üzere, Roma Antlaşması’nın 
236. maddesine dayanılarak kurucu 
antlaşma değişikliği gerçekleştiril-
di. Bu çerçevede imzalanan ATS, 1 
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Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe 
girdi. 

ATS ile Roma Antlaşması’nda yer 
alan, ama gerçekleştirilmesinde en-
gel ve eksikliklerle karşılaşılan “Or-
tak Pazar” hedefi yeniden tanım-
landı ve bu ortak pazarın önündeki 
fiziki, teknik ve mali engellerin kal-
dırılması amacıyla bazı düzenleme-
lerin yapılması gereğine yer verildi. 
Söz konusu düzenlemelerin en geç 
31 Aralık 1992 tarihine dek tamam-
lanarak üye devletler tarafından iç 
hukuka geçirilmelerine ve böyle-
ce “ortak” pazar hedefini yeniden 
tanımlayıp yükselterek “iç” ya da 
“tek” pazar amacına ulaşılması ön-
görüldü. Bu çerçevede bir yandan 
karar alma mekanizmalarında deği-
şikliklere gidildi, öte yandan ise yeni 
politika alanları Topluluk yetkisine 
dahil edildi. 

Karar alma mekanizmaları bağla-
mında, üye devletlerce Bakanlar 
Konseyinde gayrı resmi nitelikli 
“Lüksemburg uzlaşısı”nın uygu-
laması terk edilerek, nitelikli oy 
çokluğu ile karar almaya ağırlık ve-
rilmesi taahhüdünde bulunulması, 
Avrupa Parlamentosunun karar sü-
reçlerine daha etkin katılımını sağ-
lamak üzere “işbirliği prosedürü”-
nün ve yeni üye kabulü / genişleme 
ve ortaklık anlaşmaları konularında 
Parlamentonun vereceği “uygunluk 
görüşü usulü”nün (onay) öngörül-
mesi gibi önlemlere yer veriliyor; 
kurumsal yapıda bazı değişikliklere 
gidiliyordu.

Bundan başka Adalet Divanının ar-
tan iş yükünü hafifletmek amacıyla 
bir İlk Derece Mahkemesinin kurul-
ması öngörülüyor ve 1960’lardan 
beri gayrı resmi olarak toplanan Üye 
Devletlerin Hükümet ve Devlet Baş-
kanları Zirvesi antlaşmaların yapısı 
içine dâhil edilerek resmiyet kazanı-
yor ve yeniden düzenleniyordu.

Yeni politika alanlarının Topluluk 
yetkisine transferi bakımındansa 
ekonomik ve sosyal uyum, tekno-
lojik araştırma ve geliştirme, çevre 
politikası alanları üye devletlerce 
AET’ye devrediliyor, dış politika ala-
nında ise, üye devletler arasında 
daha sıkı bir işbirliği ve koordinas-
yon sağlanması yolunda bir “Avru-
pa Siyasi İşbirliği” mekanizması te-
sis ediliyordu.

ATS ile basit bir “ortak pazar” ye-
rine, entegre bir “Avrupa Pazarı” 
olarak düşünülen Avrupa Tek/İç 
Pazarının gerçekleştirilmesi için ge-
rekli hukuksal, kurumsal ve siyasal 
dayanaklar oluşturuldu ve uzun bir 
duraksama döneminin ardından Av-
rupa bütünleşmesine yeni bir ivme 
kazandırıldı.
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Avrupa Ticaret ve 
Sanayi Odaları Birliği 
(Eurochambers)

–Ceran ARSLAN OLCAY–

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Bir-
liği (Eurochambers), Avrupa Ekono-
mik Topluluğu’nun (AET) kurulma-
sını takiben 1958 yılında, Avrupalı 
iş dünyasının gözü, kulağı ve sesi 
olmak üzere kurulmuştur. 20 mil-
yondan fazla iş insanını temsil eden 
Eurochambres, 47 üye ve 1700 ye-
rel ve bölgesel odayı kapsayan ağa 
sahiptir. Bünyesinde bulunan işlet-
melerin %93’ünden fazlası küçük 
ve orta ölçekli olup, 120 milyondan 
fazla kişi istihdam edilmektedir.

Misyonu, iş dostu ve rekabetçi bir 
ekonomik ortam yaratmaktır. İşlet-
melerin faaliyet gösterdiği koşulla-
rı iyileştirerek gerek Avrupa Birliği 
(AB) piyasasına gerekse sınır ötesi 
piyasalara katılım olanaklarını ar-
tırmak, sermaye, doğal kaynakların 
ve istihdamın verimli kullanılmasını 
sağlamak başlıca hedeflerin başında 
gelmektedir. Ayrıca koşulları günün 
gerekliliklerine göre şekillendirmek 

üzere akılcı düzenlemeleri ön pla-
na çıkarmayı, böylece inovasyon, 
digital Avrupa ve serbest ticareti 
motive etmeyi de amaçlamakta, 
şirketlerin uluslararasılaşmasına da 
katkıda bulunmaktadır. Bu doğrul-
tuda odalar tarafından 4. 500.000 
adet döküman hazırlanmış, 90 000 
iş-insanı odaların ticaret heyetle-
rinde görev almış, 81 000 iş-insanı 
da eğitim ve çalıştaylara katılmıştır. 
4000 oda çalışanı da uluslararasılaş-
ma konusunda çalışmaktadır. 250 
000 işletme de odaların inovasyon 
çalışmalarından faydalanmaktadır. 
Yaklaşık 200 000 işletme de enerji 
verimliliğini destekleyen hizmetler-
den yararlanmaktadır.

Eurochambers aynı zamanda, eko-
nomik büyümeye katkının bir par-
çası olarak kişilerin temel vasıf ve 
becerilerini artırmaya yönelik eği-
timler vermektedir. Bu kapsamda 2 
600 000 kişiye, bünyesindeki odalar 
aracılığıyla eğitimler vermiş, 900 
000 kişi çıraklık eğitimi, 40 000 kişi 
uzaktan eğitim almıştır. Odaların 
%81’i okullar ve eğitim kurumları ile 
işbirliği geliştirmektedir.

Eurochambers, bir başkan, üç baş-
kan yardımcısı, altı başkan vekili ve 
bir İcra Kurulu Başkanı tarafından 
yönetilmektedir. Ayrıca 26 AB üyesi, 
5’de üye olmayan ülkelerin temsilci-
lerinden oluşan yönetim kurulu ve 
her üyenin temsilcilerinden oluşan 
daimi asamble de yönetimde rol 
oynamaktadırlar. Türkiye Odalar 
Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisar-
cıklıoğlu’da 2015 yılında “başkan 
vekilliği”ne seçilmiş ve halen bu gö-
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revini devam ettirmektedir. 16 Ekim 
2015 tarihinde gerçekleşen Genel 
Kurul’da, oybirliği ile alınan karar 
sonrası EUROCHAMBRES ilk kez AB 
üyesi olmayan bir ülkeyi, AB üyesi 
büyük ülkelerle aynı statüye getiril-
miştir.
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Avrupa Toplulukları 
(European Communities) 

–Sanem BAYKAL–

1951 tarihli Paris Antlaşması ile ku-
rulan Avrupa Kömür ve Çelik Top-
luluğu (AKÇT), 1957 tarihli Roma 
Antlaşması ile kurulan Avrupa 
Ekonomik Topluluğu (AET) ve yine 
1957 tarihli Roma Antlaşması ile 
kurulan Avrupa Atom Enerjisi Top-
luluğu (AAET) Avrupa Toplulukları 
adını alır. Söz konusu üç Topluluk 
aynı altı kurucu üye devlet tarafın-

dan kurulmuştur. Her birinin somut 
hedefi aynı altı kurucu üye devlet 
arasında bir “Ortak Pazar” kurmak 
olarak belirlenmiştir. AKÇT, kömür 
ve çelik üretim pazarlaması, AAET 
nükleer enerji üretim ve pazarlama-
sı alanlarında sektörel ortak pazar 
kurma amacına yöneliktir. AET ise 
diğer tüm sektörleri kapsayan genel 
nitelikli bir ortak pazar kurmayı he-
defler. Her üç Topluluk için de, ilgili 
kurucu antlaşmalardan kaynakla-
nan yetkileri, yine bu antlaşmalarda 
öngörülen usullerle kullanacak tek 
ve ortak bir kurumsal yapı mevcut-
tur. 

Maastricht Antlaşması (1993) ile 
Avrupa Birliği’nin (AB) kurulmasının 
ardından Avrupa Toplulukları, Av-
rupa bütünleşmesinin ilk sütunu-
nu oluşturur. Uluslarüstü nitelikteki 
yetki ve işleyişin hâkim olduğu bu 
ilk ya da birinci sütun ekonomik bü-
tünleşme odaklıdır. Yine Maastricht 
Antlaşması ile AET’nin ismi “Avrupa 
Topluluğu” olarak değiştirilmiştir.

Avrupa Topluluklarının ilki olan 
AKÇT 50 yıl süreli bir Antlaşma olan 
Paris Antlaşması ile kurulmuş olup, 
2002 yılında söz konusu 50 yıllık 
sürenin tamamlanması ile ortadan 
kalkmıştır. AKÇT’nin yetkilerini ve 
görevlerini bu tarihten itibaren Av-
rupa Topluluğu devralmıştır. 

Lizbon Antlaşması (2009) ile Avrupa 
Topluluğu da ortadan kalkarak Av-
rupa bütünleşmesi genel olarak Av-
rupa Birliği adı altında tek bir yapıda 
faaliyet göstermeye devam etmiştir. 
Buna karşılık A(E)T’yi kuran Roma 
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Antlaşması yürürlükte kalmaya de-
vam etmekte, ancak adı “AB’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma” olarak 
revize edilmiştir. 

Avrupa Topluluklarından Lizbon 
Antlaşması sonrası bugün için de 
devam etmekte olan AAET’dir. Ayrı 
bir Antlaşma’da işleyişi ile yetki ve 
görevlerine ilişkin hükümler yer al-
maya devam etmektedir.
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Avrupa Tutuklama 
Müzekkeresi (European 
Arrest Warrant)

–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–

Avrupa tutuklama müzekkeresi, 
Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Ala-
nı’nın bir parçası olan cezai konu-
larda adli işbirliği kapsamında ka-
bul edilen araçlardan biri olup, cezai 
kovuşturma yürütmek veya hürriye-
ti bağlayıcı cezayı ya da tutuklama 
kararını infaz etmek üzere bir Üye 
Devlet tarafından talep edilen kişi-
nin, bir başka Üye Devlet tarafından 
tutuklanması ve teslimi amacıyla 
çıkarılan yargı kararıdır. Avrupa tu-
tuklama müzekkeresi, cezai konu-
larda verilen kararların karşılıklı ta-
nınması ilkesine dayanan ve Avrupa 
Birliği (AB) üyesi devletlerin yargı 
makamları arasındaki işbirliğinin 
geliştirilmesi amacıyla kabul edilen 
bir araç olarak işlev görmektedir. 
Bu çerçevede bir Üye Devlette ciddi 
bir suç işleyen ancak bir başka Üye 
Devlette bulunan kişinin birinci Üye 
Devlete teslimiyle kısa sürede ve 
büyük bir idari yük olmaksızın yar-
gılanması mümkün olabilmektedir. 

Avrupa tutuklama müzekkeresinin 
temelini, 13 Haziran 2002 tarih-
li Avrupa Tutuklama Müzekkeresi 
ve Üye Devletler Arasındaki Teslim 
Usullerine ilişkin Konsey Çerçeve 
Kararı oluşturmaktadır. Çerçeve Ka-
rarın amacı ciddi bir suç işlemiş olan 
kişilerin bir başka Üye Devletten 
dönüşünün hızlandırılması amacıy-
la yasal usullerin iyileştirilmesi ve 
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basitleştirilmesidir. Bu bağlamda, 
Avrupa tutuklama müzekkeresi, 
suçluların iadesi sisteminin yerine 
geçmektedir. Buna göre her ulusal 
yargı makamının bir başka Üye Dev-
letin yargısal makamından gelen ta-
lepleri en az formaliteyle ve belirli 
bir süre içerisinde tanıması ve buna 
göre hareket etmesi gerekir. Müzek-
kerenin ancak müzekkereyi çıkaran 
devlet hukukuna göre azami süre 
olarak en az 12 ay hürriyeti bağla-
yıcı ceza ya da tutuklama kararı ile 
cezalandırılabilir eylemler için veya 
hüküm verildiyse ya da tutuklama 
kararı alındıysa en az 4 aylık mahku-
miyetler için çıkarılması mümkün-
dür. Diğer yandan, söz konusu kişi 
hakkında aynı suça ilişkin olarak bir 
başka Üye Devletin nihai bir yargı 
kararı vermiş olması; suçun ilgiliyi 
teslim etmesi talep edilen Üye Dev-
lette affa konu olması veya ilgilinin 
yaşı sebebiyle tesliminin talep edil-
diği Üye Devlette cezai sorumlulu-
ğunun bulunmaması durumunda 
teslim talebi reddedilecektir. Avru-
pa tutuklama müzekkeresine dair 
süreçlerde usuli hakların korunması 
amacıyla ise Ceza Yargılamalarında 
Sözlü ve Yazılı Çeviri Hakkına İlişkin 
2010/64 sayılı Direktif, Ceza Yargı-
lamalarında Bilgiye Erişim Hakkında 
İlişkin 2012/13 sayılı Direktif, Avuka-
ta Erişim Hakkı ve Gözaltındaki Kişi-
lerin Aile Bireyleri ve İşverenleriyle 
İletişimlerini düzenleyen 2013/48 
sayılı Direktif uygulama alanı bul-
maktadır. 
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Avrupa Uzay Ajansı 
(European Space Agency 
(ESA))

–Tolga CANDAN–

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 1975 yı-
lında barışçıl amaçlarla uzayın keşfi 
için gerekli araştırma ve teknolo-
jik çalışmaları yapmak üzere Fran-
sa’nın başkenti Paris’te kurulan bir 
hükümetlerarası organizasyondur. 
Halen 22 devletin üye olduğu bu 
ajansın 2020 yılı bütçesi 6,7 milyar 
Avro olarak belirlenmiştir. ESA da 
hâlihazırda 2300 civarı yüksek ni-
telikli personel görev yapmaktadır. 
ESA’nın temel karar organı, her Üye 
Devletin bir temsilcisinden oluşan 
ESA Konseyi’dir. ESA Konseyi, Avru-
pa uzay programının geliştirilmesi 
için çerçeveyi belirleyen temel ka-
rarları almaktadır. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
Amerika Birleşik Devletleri ile Sov-
yetler Birliği arasında başlayan uzay 
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araştırmaları yarışı karşısında Av-
rupalı bilim insanları İtalyan fizikçi 
Eduardo Amaldi ve Fransız fizikçi 
Pierre Auger’in önderliğinde sekiz 
ülke temsilcisi tarafından ilk defa 
ortaya atılan ortak bir Batı Avrupa 
uzay ajansı kurulması fikri çeşitli 
platformlarda yapılan toplantılar 
sonucunda iki farklı ajans kurulma-
sına yol açmıştır. ELDO isimli fırlat-
ma rampası üzerinde çalışan birinci 
ajans, ESRO adındaki uzaya araştır-
ma uyduları gönderen ikinci ajansın 
1975 yılında birleşmesiyle bugünkü 
ESA kurulmuştur. 

Temel amacı, özellikle barışçı amaç-
larla, uzay araştırma ve teknoloji ge-
liştirmek, bu uygulamalarda Avrupa 
devletleri arasında işbirliği sağla-
mak ve teşvik etmek olan ESA’nın, 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ko-
numlanmış farklı çalışma birimleri 
bulunmaktadır:

• Avrupa Uzay Araştırmaları ve 
Teknoloji Merkezi – ESTEC (No-
ordwijk – Hollanda)

• Avrupa Uzay Araştırmaları Ens-
titüsü – ESRIN (Frascati – İtalya)

• Avrupa Uzay Operasyon Merke-
zi – ESOC (Darmstadt – Alman-
ya)

• Avrupa Astronot Merkezi – EAC 
(Köln – Almanya)

• Avrupa Uzay Astronomi Merke-
zi – ESAC (Madrid – İspanya)

ESA’nın faaliyetleri arasında Ortak 

Avrupa Uzay programlarını tasarla-
mak ve uygulamak, dünyanın yakın 
çevresini, güneş sistemini ve evreni 
araştırmak, uydu tabanlı teknoloji 
ve hizmetlerin geliştirilmesi, diğer 
gezegenler ve Ay’a insansız keşif 
misyonları fırlatma ve işletilmesi, 
fırlatma araçları tasarlama yer al-
maktadır. Bu kapsamda ESA, diğer 
uzay organizasyonları (NASA) ve di-
ğer uzay kurumları ile de yoğun bir 
şekilde çalışmaktadır.

Bugüne dek biriktirilen bilimsel 
deneyim ve geçmişteki dikkat çe-
kici başarıların sonucunda yola çok 
daha kapsamlı bir çalışmayla devam 
edebilen uzay ajansının 2030’a ka-
dar gerçekleştirmeyi planladığı uzay 
görevlerinden bazıları aşağıda sayıl-
mıştır: 

- ATHENA 2028 (Sıcak Gazlar ve 
Kara Delikler Peşinde): ESA’nın kara 
delikleri incelemek için özel olarak 
tasarladığı yeni teleskobu Athe-
na’nın 2031 yılında uzaya fırlatılma-
sı beklenmektedir.

- BEPICOLOMBO (Merkür): ESA 
ile Japonya Uzay Araştırma Ajan-
sı (JAXA) tarafından geliştirilen bir 
Merkür uzay sondasıdır. Ekim 2018 
tarihinde uzaya fırlatılan ve Aralık 
2025 tarihinde Merkür’e varması 
planlanmaktadır.

- VENUS EXPRESS: ESA‘nın Venüs 
gezegeninin atmosferiyle ilgili küre-
sel bir araştırma yapmak amacıyla 
gönderdiği bu uzay aracı 11 Nisan 
2006‘da Venüs‘e ulaştı. Görev, uzay 
aracının yakıtı bitip Venüs atmosfe-
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rine girdiğinde 2014 yılında tamam-
landı.

- PLATO (Gezegen Avcısı): Gelişmiş 
bir teleskop projesi olan Plato’nun 
amacı, güneş benzeri yıldızların et-
rafındaki yaşanabilir gezegenleri 
bulmak ve incelemektir.

- SPACE RIDER 2020 (Uzay Uçağı): 
ESA’nın robotik laboratuvar şeklinde 
oluşturduğu insansız uzay aracı olan 
Space Rider’ın eczacılık, biyotıp, bi-
yoloji ve fizik bilimlerinde araştırma-
lar yapmak amacıyla tasarlanmıştır.

- LISA: 2034 yılında gönderilmesi 
planlanan LISA, Dünya’yı Güneş et-
rafındaki yörüngesinde takip eden 
ilk uzay temelli yerçekimi dalgası 
gözlemevi olacak.

- JUICE 2022-2029 (Avrupa’nın Jüpi-
ter Macerası): Jüpiter gezegeninin, 
Ganymede, Callisto ve Europa isimli 
üç büyük uydusu hakkında gözlem-
ler yapmak amacıyla 2022 yılında 
başlaması planlanan uzay görevidir.
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Avrupa Yatırım Bankası 
(European Investment 
Bank) 
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Roma 
Antlaşması (1958) uyarınca Avru-
pa Birliği’nin (AB) uzun vadeli kredi 
bankası olarak kurulmuştur. AB’de 
ve AB dışı ülkelerde çeşitli projele-
re yönelik yatırım ve kredilendirme 
kuruluşu olup tüzel kişiliğe sahiptir. 
Bütün AB üye ülkeleri AYB’nin his-
sedarıdır. Merkezi Lüksemburg’da 
olan AYB’nin Avrupa ve başka böl-
gelerde şubeleri bulunmaktadır. AYB 
kamu ve özel sektör kuruluşlarına 
yatırımlar için uzun vadeli finans-
man sunarak AB’nin politika hedef-
leri desteklemektedir. Çok çeşitli 
finansal ürünler ve uygun koşullarla 
yatırım projelerine finansman sağ-
layan AYB ticari bankalara kıyasla 
daha fazla risk üstlenmekte ve aynı 
zamanda projelerin hazırlanması ve 
gerçekleştirilmesinde teknik destek 
sağlamaktadır. 150’den fazla ülkede 
finansman sağlayan AYB, çeşitli AB 
politikaları kapsamında destek ver-
mektedir: 

Katılım Öncesi: Genişleme politika-
sı kapsamında aday ve potansiyel 
aday ülkeler 

Avrupa Komşuluk Politikası: Akde-
niz’e komşu ülkeler/ Rusya ve Doğu 
Avrupa

Kalkınma: Afrika, Pasifik ve Karayip-
ler (ACP)/ Güney Afrika Cumhuriyeti
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Ekonomik İşbirliği: Asya ve Latin 
Amerika (ALA)

AYB inovasyon ve beceriler, küçük 
işletmeler, altyapı, iklim ve çev-
re olmak üzere başlıca dört alana 
odaklanmıştır. AYB’nin öncelikleri 
şu şekilde belirlenmiştir: Yeni istih-
dam yaratılmasının desteklenmesi; 
Bölgeler arası ekonomik ve sosyal 
farklılıkların giderilmesi; Doğal ve 
kentsel çevrenin korunması ve ge-
liştirilmesi; Bilgi ve İletişim Teknolo-
jileri ile beşeri ve sosyal sermayeye 
yatırım yaparak yenilikçiliğin des-
teklenmesi; Bölgesel ve ulusal ulaş-
tırma ve enerji altyapılarının birbiri-
ne bağlanması; Rekabetçi ve güven-
li enerji arzının desteklenmesi.

AYB, Guvernörler Kurulu, Yönetim 
Kurulu ve Yürütme Komitesi tara-
fından idare edilmekte, Denetim 
Komitesi tarafından faaliyetleri 
gözden geçirilip izlenmektedir. AYB 
1994’te Küçük ve Orta Boy İşletme-
ler’in (KOBİ) desteklenmesi ama-
cıyla kurulan Avrupa Yatırım Fonu 
(AYF) kurulmuştur. AYF’nun en bü-
yük hissedarıdır. 2000 yılında AYB ve 
AB’nin KOBİ’lere finansman sağla-
yan girişim sermayesi kuruluşu AYF 
ile birlikte Avrupa Yatırım Grubu 
kurulmuştur. AYF, KOBİ’lere dönük 
finansmanda uzmanlaşmıştır.
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Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı (European 
Charter of Local Self 
Government)

–Seven ERDOĞAN–

Avrupa Birliği’nin (AB) insan hakları 
konusunda yoğun bir işbirliği için-
de hareket ettiği Avrupa Konseyi 
bünyesinde yerel yönetimlerin si-
yasi, idari ve mali bağımsızlıklarını 
güvence altına almak üzere 1985 
yılında imzalanmış bir belgedir. 
Şartın temel amacı “yerel yönetim-
lerin özyönetimi ilkesinin, tüm üye 
ülkelerde yasal olarak mümkünse 
anayasa yoluyla garanti altına alın-
masını sağlamak”tır. Birliğin insan 
hakları konularında Avrupa Konse-
yi’nin belge ve faaliyetlerine atıfta 
bulunması Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’nın da AB tarafından 
öncelikli bir statüde olması sonucu-
nu ortaya çıkardığı kabul edilmek-
tedir. Şart, tüm AB üyesi ülkelerce 
imzalanmıştır. 

AB Üye Devletlerinin birbirinden 
farklı siyasal örgütlenmelere sahip 
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olmaları, yerel yönetimlerin Üye 
Devletlerde değişik şekillerde ör-
gütlenmeleri sonucunu ortaya çı-
karmaktadır. Şart yoluyla farklı şekil-
lerde örgütlenmiş olsalar bile, tüm 
AB üyesi ülkelerde halkın ihtiyaçla-
rını birinci derecede gözlemleyen ve 
cevap verebilen yerel yönetimlerin 
belirli yetki ve haklarla donanması 
teminat altına alınmakta ve Avrupa 
genelinde yerel demokrasinin iş-
lerlik kazanması amaçlanmaktadır. 
Birlik mevzuatının büyük bir kıs-
mının da Üye Devletler’deki yerel 
yönetimler tarafından uygulanıyor 
oluşunun, AB’yi zorunlu olarak ye-
rel yönetimlerin güçlü birer aktör 
olmalarını önemser hale getirdiği 
kabul edilmektedir. Nitekim litera-
türde AB bütünleşmesinin istenen 
sonuçları üretmesinin yerel yöne-
timlerin güçlü olmasıyla yakından 
ilişkili olduğu da tartışılmaktadır.
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Avrupa Yeşil Mutabakatı 
(European Green Deal) 

–T. Mesut EREN–

Avrupa Birliği (AB), ekolojik duyar-
lılıkları ve buna bağlı olarak gelişen 
çevre koruma standartları yüksek 
ülkelerin çoğunlukta olduğu bir 
ekonomik entegrasyon alanıdır. Bu 
ülkelerin yarattığı sinerjik etki saye-
sinde Çevre Politikası ve 90’lı yıllar-
dan sonra değişen şekliyle iklim de-
ğişikliğiyle mücadele AB’nin önce-
likli stratejik hedefi olmuştur. AB’nin 
güncellenen iklim ve çevre politika-
sının son aşamasını oluşturan Av-
rupa Yeşil Mutabakatı, Birleşmiş 
Milletler’in (BM) 2030 yılına kadar 
ulaşmayı hedeflediği sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerini uygulama stra-
tejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yeşil 
Mutabakatın bir parçası olarak Ko-
misyon, BM’nin sürdürülebilir kal-
kınma hedeflerini entegre ederek, 
sürdürülebilirliği ve AB vatandaşla-
rının refahını Avrupa ekonomik po-
litikasının merkezine yerleştirmeyi 
hedeflemektedir. Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerine ulaşabilmek 
için Avrupa Sömestiri adı verilen 
makroekonomik politikaların koor-
dinasyon sürecini de uygulamaya 
koyacaktır. Kısacası, Yeşil Mutabakat 
metninde belirtildiği gibi AB’nin, il-
gili olduğu tüm alanlardaki politika 
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oluşturma, uygulama ve etkinlikle-
rinin merkezinde BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri yer alacaktır. 

AYM, AB için, 2050 yılına kadar eko-
nomik büyümenin kaynak kullanı-
mına olan bağımlılığının ortadan 
kalktığı, net sera gazı salınımının 
da sıfır olduğu net bir vizyon orta-
ya konmuştur. AYM’de belirlenen 
hedeflere ulaşmak için, ekonomide, 
sanayide, üretim ve tüketim süreç-
lerinde, büyük ölçekli altyapıda, 
ulaştırma, inşaat, gıda ve tarım sek-
törlerinde, vergilendirme ve sosyal 
yardımlarla ilgili alanlarda, temiz 
enerji arzı ile ilgili makro düzeyli po-
litikaları yeniden düşünmeye ihtiyaç 
olduğu açıktır. Bu amaçlara ulaşmak 
için öncelikle henüz tahrip olmamış 
doğal çevre sistemlerinin korunma-
sına ve gerekiyorsa rehabilite edi-
lerek eski haline getirilmesine, kay-
nakların sürdürülebilir kullanımına 
ve insan sağlığının iyileştirilmesine 
verilen değerin artırılmasına yöne-
lik bir yaklaşım esas alınmalıdır. Bu 
alan, dönüşüme dayalı bir değişime 
en çok ihtiyaç duyulan ve potansiyel 
olarak AB’nin ekonomisine, toplu-
muna ve doğal çevresine en çok 
fayda sağlayacak alanı oluşturmak-
tadır. AB aynı zamanda gerekli diji-
tal dönüşümü ve bunun araçlarının 
geliştirilmesini teşvik etmeli ve bun-
lara yatırım yapmalıdır. Çünkü bun-
lar değişikliklerin temel unsurlarını 
oluşturmaktadır. Yeşil Mutabakatta 
belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi 
için hemen tüm politika araçların-
dan tutarlı bir şekilde yararlanılması 
gerekecektir, bunlar: regülasyon ve 
standardizasyon, yatırım ve inovas-

yon, ulusal seviyedeki reformlar, 
sosyal ortaklarla diyalog ve uluslar-
arası işbirliği. 

Komisyon, iklim değişikliğiyle mü-
cadele etmek amacıyla 2050 yılına 
kadar iklim değişikliğine neden olan 
faktörleri azaltmak, olabildiğince 
ortadan kaldırmak için iklim üzeri-
ne etkisi olmayan “klima nötr” bir 
ekonomiye doğru bir dönüşüm sağ-
laması beklenen, iddialı bir vizyon 
ortaya koymuştur. Bu uzun vadeli 
vizyonun içeriği, BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri ile uyumlu, hat-
ta bu hedefleri birçok alanda daha 
ileri taşıyan politika değişiklikleri ve 
çevresel unsurlar barındırmaktadır.
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Avrupa Yönetişimi 
(European Governance) 

–Hatice YAZGAN–

Avrupa Yönetişimi; Avrupa Birliği 
(AB) resmî web sitesinde tanımlandı-
ğı şekliyle “Birlik içinde Birlik ve üye 
devletler arasında yetkilerin kullanı-
mı, kurumlar arası ilişkiler, karar alma 
süreci, politikaların oluşturulması ve 
yürütülmesine ilişkin kural ve uygu-
lamaları içeren kavram”a işaret eder. 
Avrupa Yönetişimi, içeriğinde belirtil-
diği şekilde, Birliğin başta genişleme, 
artan yetki alanları, demokratik meş-
ruiyetinin sorgulanması gibi gelişme-
lerle nasıl başa çıkacağı ve karmaşık 
ve halka uzak olarak algılanan yapısı 
ile vatandaşlarla nasıl iletişim kura-
cağı yönündeki tartışmalara cevap 
niteliği taşıyan Beyaz Kitap (Europe-
an Governance: A White Paper) ile 
Birliğin önceliklerinden biri haline 
gelmiştir. Nice Antlaşması onayı için 
gerçekleştirilen İrlanda referandu-
munda ret sonucu alınması ve Avru-
pa Parlamentosu seçimlerine düşük 
katılım oranlarının tartışıldığı 2001 
yılında yayınlanan Beyaz Kitap, te-
melde Avrupa yönetişiminin refor-
muna odaklanmaktadır. Sözü edilen 
reform; “halk tarafından Birliğe ve-
rilen yetkilerin nasıl kullanılacağı-
nın açıklıkla ortaya konması ve halk 
desteğinin sağlanması, böylelikle AB 
politikalarının oluşturulmasında va-
tandaşların ve kuruluşların daha fazla 
katılımının sağlanmasını, daha fazla 
açıklık ve hesap verebilirlik sağlan-
ması ve alınan kararlarda sorumluluk 
üstlenilmesine” odaklanmaktadır. Bu 

hususlar salt Birlik kurumları ile değil, 
mevcut üye ve Birliğe aday ülkelerin 
hükümetleri, yerel düzeydeki idari 
birimleri ve sivil toplumlarının katılı-
mıyla gerçekleştirilebilecektir. Avru-
pa yönetişiminin güçlendirilmesinin 
Birliğin uluslararası alandaki rolünü 
de olumlu anlamda etkileyeceği dü-
şünülmektedir. 

Avrupa Yönetişimi, yukarıda sözü 
edilen Beyaz Kitap’ta ifade edildiği 
üzere, AB kurumlarının yetkilerine 
ve üye devletlerle ilişkilerine ve hal-
ka yakınlığa ilişkin düzenlemeleri 
kapsadığından, katmanlı yetki ilkesi, 
orantılılık ilkesi, demokrasi açığı gibi 
kavramlarla da yakından ilişkili olarak 
kabul edilmektedir. Nitekim, Beyaz 
Kitap’ta reform önerileri ve iyi yöne-
tişim uygulamalarını hayata geçirmek 
için öngörülen “açıklık” (openness) 
(Özellikle AB kurumlarının uygula-
malarının açıklık ve şeffaflığı), “ka-
tılım” (participation), (politikaların 
oluşturulmasından uygulanmasına 
dek ilgili yönetim birimleri ve halkın 
katılımının sağlanması), “hesap vere-
bilirlik” (accountability) (yasal ve ida-
ri süreçlerdeki rollerin açık olması ve 
üye devletlerin ve AB kurumlarının 
sorumluluk üstlenmesi), “etkililik” 
(effectiveness), (politikaların etkili, 
zamanında ve uygun düzeyde uy-
gulanması), “tutarlılık” (coherency) 
(politika ve eylemlerin tutarlı olma-
sı) şeklinde tanımlanan beş ilkenin; 
katmanlı yetki ve orantılılığı ilkesini 
destekleyen ilkeler olarak ortaya çık-
tığı düşünülmektedir. Bu noktadan 
hareketle, AB kurumlarına ve bel-
gelerine erişim konusunda şeffaflık, 
mevzuatın sadeleştirilmesi, sivil top-
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lumu da içerecek şekilde politikalar 
oluşturulması ve uygulanması, Bir-
lik yetkileriyle ilgili olarak katmanlı 
yetki ilkesi, orantılılık ilkesine uygun 
hareket edilmesi Avrupa yönetişimi-
ni tanımlayan temel çerçeve olarak 
değerlendirilmektedir. 
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Avrupa Sayıştayı (European  
Court of Auditors)

Bkz. Sayıştay

Avrupa’nın Geleceğine 
İlişkin Beyaz Kitap (White 
Paper on the Future of 
Europe)

–Hatice YAZGAN– 

“Avrupa’nın Geleceğine İlişkin Be-
yaz Kitap” Brexit referandumunun 
ardından başlatılan Avrupa’nın gele-

ceği tartışması (Future of Europe de-
bate) kapsamında Jean Claude Junc-
ker’in Başkanlığı döneminde Avrupa 
Komisyonu tarafından 1 Mart 2017 
tarihinde yayınlanmıştır. 23 Hazi-
ran 2016 tarihinde gerçekleştirilen 
Brexit referandumunun ardından 
Haziran 2019 tarihine kadar devam 
eden Avrupa’nın geleceği tartışması 
çerçevesinde, 16 Eylül 2016 tarihin-
de Bratislava Zirvesi, 25 Mart 2017 
tarihinde Roma Zirvesi ve 9 Mayıs 
2019 Sibiu Zirvesi’nde alınan karar-
lar, Avrupa Parlamentosu’nda ya-
pılan tartışmalar ve Avrupa Birliği 
(AB) vatandaşları ile gerçekleştiri-
len diyalog toplantıları sonucunda 
2019-2024 yılları arasını kapsayan 
stratejik gündem ortaya konmuştur. 
Avrupa’nın Geleceğine İlişkin Beyaz 
Kitap, Haziran 2016-Haziran 2019 
tarihleri arasında AB’nin geleceği ile 
ilgili tartışmalarda ortaya konan te-
mel belgelerden biridir. 

Avrupa’nın Geleceğine İlişkin Beyaz 
Kitap, 2025 yılı itibariyle Birleşik 
Krallık olmaksızın AB için öngörülen 
gelecek senaryolarını içermektedir. 
Beyaz kitapta AB’nin geleceği için or-
taya konan beş senaryo; “mevcut du-
rumun devamı” (carrying on), “sade-
ce tek pazar” (nothing but the single 
market), “daha fazlasını isteyenin, 
daha fazlasını yapması” (those who 
want more, do more), “daha azının 
daha etkin yapılması”, (doing less 
more efficiently), “hep birlikte daha 
fazlasının yapılması” (doing much 
more together) olarak belirlenmiş-
tir. Beyaz Kitapta her bir senaryonun 
“tek pazar ve ticaret”, “ekonomik ve 
parasal birlik”, “Schengen, göç ve 
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güvenlik”, “dış politika ve savunma” 
ve “bütçe” gibi temel konu ve politi-
kalara etkisi de tartışılmıştır. 

“Mevcut durumun devamı” olarak 
ortaya konan ilk senaryo, Beyaz Ki-
tap’ta belirtildiği şekliyle, Birliğin 
mevcut reform gündemini yerine 
getirmesi üzerine kuruludur. Bir 
başka deyişle statükonun devamını 
öngörmektedir. Bu kapsamda baş-
ta “tek pazarın güçlendirilmesi, ol-
mak üzere, dijital altyapı ve enerji 
ve ulaştırma altyapısı yatırımlarının 
arttırılması, terörle mücadeleye ve 
dış sınırların yönetimine yönelik 
işbirliğine devam edilmesi, dış po-
litika konularında alınacak tedbir-
ler” ön plana çıkarılmaktadır. İkinci 
senaryoda kimi ortak politikalarda 
bütünleşmenin bırakılarak aşamalı 
olarak, yeniden sadece tek pazara 
ilişkin politikalarda bütünleşme ön-
görülmektedir. Bu senaryo kapsa-
mında tek pazarı tamamlayan farklı 
politika alanlarında bütünleşmenin 
ortadan kaldırılmasının olumsuz et-
kilerine dikkat çeken eleştiriler mev-
cuttur. Ayrıca yıllar içinde kazanılan 
vatandaşlık haklarında geriye gidiş 
sözkonusu olabileceği değerlendi-
rilmektedir. Üçüncü senaryo “daha 
fazlasını isteyenin, daha fazlasını 
yapması”, Beyaz Kitap’ta spesifik po-
litika alanlarında birden fazla “gönül-
lüler koalisyonu”nun (coalitions of 
the willing) ortaya çıkabileceği, daha 
fazla işbirliği yapmak isteyen ülkeler 
arasında derinleşmeyi sağlayacak 
bir senaryo olarak tarif edilmekte-
dir. Böylelikle 27 ülke arasında birlik 
sağlanırken, isteyen ülkelerin bütün-
leşmede daha ileri gidebilmelerinin 

yolu açılmış olmaktadır. Dördüncü 
senaryo “daha azının daha etkin ya-
pılması”, Birliğin kısıtlı kaynaklarını 
bazı öncelik alanlarına yöneltmesi-
ni ve böylelikle seçilen kimi politika 
alanlarında daha fazla bütünleşme 
sağlanırken, diğer alanlarda daha az 
bütünleşmeyi seçmesini öngörmek-
tedir. Beşinci senaryo ise “hep birlik-
te daha fazlasının yapılması” olarak 
ortaya konmuştur. Bu senaryo, Birli-
ğin tüm politika alanlarında bütün-
leşmeyi daha ileri götürdüğü duru-
mu temsil etmektedir. Bu senaryo, 
Beyaz Kitap içinde, vatandaşların AB 
hukukundan doğacak haklarını çeşit-
lendirmesi yanında, AB’nin (mevcut 
durumda da tartışma konusu olan) 
meşruiyeti konusundaki tartışmala-
rın artmasına sebep olabileceği yö-
nünde değerlendirilmektedir. 

AB’nin geleceğine ilişkin tartışmala-
rın bir parçasını oluşturan Beyaz Ki-
tap yanında spesifik alanlarda (sos-
yal konular, küreselleşme, ekonomik 
ve parasal birlik, savunma ve gelir 
ve bütçe) raporlar (reflection paper) 
hazırlanmıştır. Haziran 2019 tarihin-
de gelecek tartışmalarında bir evre 
tamamlanmış ve Aralık 2019 tarihi 
itibariyle “AB’nin Geleceği Konferan-
sı” adı ile yeni bir süreç başlatılmıştır. 
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Avrupa’nın Geleceğine 
İlişkin Konvansiyon 
(Convention on the 
Future of Europe) 

–Sanem BAYKAL–

Avrupa Birliği’nin (AB) geleceğini 
yapılandırmak üzere ilk adım ola-
rak Nice Zirvesi Sonuç Bildirisinin 
ekinde yer alan Avrupa’nın Geleceği 
Bildirisinde AB’nin çözüme kavuş-
turması gereken en belirli ve somut 
sorunlar belirlenmişti. Buna göre 
ele alınacak temel konular şunlardı: 
(i) AB’nin ve üye devletlerin yetki 
alanlarının ve bu yetkilerin nite-
liklerinin tam olarak belirlenmesi 
ve açıklığa kavuşturulması, (ii) AB 
Temel Haklar Şartı’nın hukuki sta-
tüsünün ve kurucu antlaşmalara 
dahil edilip edilmeyeceğinin belir-
lenmesi, (iii) Kurucu antlaşmaların 
sadeleştirilmesi, (iv) Ulusal parla-
mentoların Avrupa bütünleşmesi 
içindeki rollerinin belirlenmesi. 

Tüm bu hususların yanında AB ile 
vatandaşları arasındaki uzaklığın 
kapatılması ile AB’nin işleyişinde 
demokratik katılım, saydamlığın 

arttırılması ve dolayısıyla bütünleş-
menin başlangıcından beri devam 
eden demokrasi açığı sorununun 
çözüme kavuşturulması öngörülü-
yordu. Böylece, AB’ye üye devlet-
lerin halkları arasında Avrupalılık 
bilincinin ve aidiyet hissinin güçlen-
dirilmesi amaçlanıyordu.

Söz konusu sorunların giderilmesi-
ne ilişkin seçilen yöntem de AB’nin 
özellikle demokratik meşruiyet ve 
katılım sorunlarına çözüm bulmak 
zorunluluğunu göstermesi bakımın-
dan önemliydi. Kurucu antlaşmala-
rın değiştirilmesinde izlenen klasik 
“hükümetlerarası konferans” yön-
temi öncesinde bu defa ilk olarak 
katılımcılık ve şeffaflığın ağırlık ka-
zandığı bir konvansiyon yönteminin 
izlenmesi öngörülmüştü. 2001 yılı-
nın Aralık ayında yapılan Laeken Zir-
vesi ile resmen kurulan Avrupa’nın 
Geleceği Konvansiyonu, 28 Şubat 
2002 tarihinde Brüksel’de açılışını 
yaptı ve çalışmalarına başladı.

Konvansiyon’da AB üyesi devletler-
den bir hükümet, iki parlamento 
temsilcisi, Avrupa Parlamentosu ve 
Avrupa Komisyonu temsilcileri yer 
aldı. Ayrıca 13 aday ülkenin temsil-
cileri, Ekonomik ve Sosyal Komite, 
Bölgeler Komitesi ve Avrupa Om-
budsmanı, Sivil Toplum Örgütleri ve 
Üniversiteler gözlemci statüsünde 
temsilci bulundurdu.

Toplam 105 temsilcinin bulunduğu 
Konvansiyon, 28 Şubat 2002 tari-
hinde başladığı çalışmalarını 20 Ha-
ziran 2003 tarihinde “Taslak Anaya-
sal Antlaşma” metninin Selanik Zir-
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vesi’ne sunulmasıyla sona erdirdi. 
Bundan sonraki süreç ise Konvansi-
yon tarafından hazırlanan Anayasal 
Antlaşma taslağının 2003 Ekim ayın-
da başlayacak olan Hükümetlerarası 
Konferansta tartışılmasıyla ve huku-
ki ve siyasi bağlayıcılığı olan sonuç-
lara bağlanmasıyla devam etti. 

Konvansiyon toplantıları daha fazla 
bütünleşme ve federalleşme yanlı-
ları ile devletler üzerine şekillenen 
hükümetlerarası AB taraftarları ara-
sındaki tartışmaların arenası haline 
geldi. Kurucu antlaşmaların gözden 
geçirilmesinde izlenen yöntemden, 
ortaya çıkan anayasal antlaşma tas-
lağının adına kadar pek çok husus 
AB’nin federalleşme yönünde ilerle-
diği şeklinde değerlendirmelere yol 
açabilecek nitelikteydi. Ancak Avru-
pa Anayasal Antlaşması metninin 
içeriğine bakıldığında başlangıçta 
yapılan söz konusu tespitin pek de 
yerinde olmadığı görülmektedir.

Konvansiyon sürecinin sonunda 
ortaya çıkan metin olan Antlaşma 
yürürlüğe giremese de Lizbon Ant-
laşması’nın (2009) temelini teşkil 
etti. Üstelik Konvansiyon yöntemi 
de kurucu antlaşma değişikliği için 
uygulanabilecek yöntemlerden biri 
olarak Lizbon Antlaşması’nda yer 
buldu. 
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Avrupa’nın Sınırları 
(Borders of Europe)

–Haluk ÖZDEMİR–

Avrupa Birliği Antlaşması’nın 49. 
maddesi, “Üye Devletlerin ortak de-
ğerlerine saygı duyan ve bu değerle-
ri geliştirmeye çalışan her Avrupalı 
devlet”in üyelik için başvurabilece-
ğini belirtir. Süreç içerisinde bölge 
ülkelerinin Avrupa bütünleşmesine 
olan ilgisi artmış ve genişleme po-
litikası sonucunda zaman içerisinde 
Avrupa’nın sınırları tartışmaya açıl-
mıştır. Örneğin Fas’ın 1987’deki baş-
vurusu, Avrupalı bir devlet olmama-
sı nedeniyle reddedilmişti. Özellikle 
Soğuk Savaş sonrasında genişleme-
nin nerede durması gerektiğine dair 
tartışmalar, Avrupa’nın sınırlarıyla 
yakında ilişkilidir. Avrupalı devletle-
rin hangileri olduğu ve Avrupa’nın 
sınırlarının nerede başlayıp nerede 
bittiği konusu Soğuk Savaş sonrası 
Avrupa’da önemli bir tartışmadır.

Avrupa’nın denizlerle çevrili olan 
kuzey, batı ve güney sınırları ol-
dukça nettir. Asıl tartışma, doğuya 
doğru olan sınırların nerede bittiği 
ile ilgilidir. Örneğin Türkiye, Rusya, 
Ukrayna, Azerbaycan ve Gürcistan 
Avrupalı mıdır? Farklı kesimler, fark-
lı ideolojik, siyasi ve kültürel temel-
lerde bu sorulara farklı yanıtlar ver-
mektedir.
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Avrupa’nın doğuya doğru olan sınır-
ları tarih boyunca çeşitli sebeplerle 
değişkenlik gösterdiği için tartışmalı 
bir konudur. Kimilerine göre ise Av-
rupa diye sınırları belli bir kıta yok-
tur ve Avrupa denilen yer, Asya’nın 
batısında yer alan büyük bir yarıma-
dadır. Asya ve Avrupa’yı birbirinden 
ayıran net coğrafi sınırların olmama-
sı, bu sınırların başka bazı siyasi ve 
kültürel temellerde tanımlanmasına 
neden olmuştur. Bu da Avrupa sınır-
larının zaman içerisinde değişkenlik 
göstermesine, bazen genişlemesine 
ve bazen de daralmasına yol açmış-
tır. Örneğin Soğuk Savaş yıllarında 
Avrupalılığı sorgulanmayan Türki-
ye’nin Soğuk Savaş sonrasında Av-
rupalılığının sorgulanması coğrafi 
değil siyasi nedenlere dayanır. Yine 
Osmanlı İmparatorluğu zamanında 
coğrafi anlamda Avrupa’da olan Os-
manlı toprakları Avrupa olarak algı-
lanmamış, İmparatorluk dağıldıktan 
sonra buralar yeniden Avrupa algısı-
na dahil olmuştur. Benzer bir durum 
Soğuk Savaş dönemi Doğu Avrupa 
için de geçerlidir. Özellikle 1990’lı 
yılların başlarında yazılan bazı aka-
demik makalelerde Doğu Avrupa’nın 
Avrupa’ya geri dönüşünden (return) 
söz edilmiştir. Bu söyleme göre Doğu 
Avrupa, Sovyet kontrolü altındayken 
Avrupa’dan ayrılmış, özgürleşince 
yeniden Avrupa’ya dahil olmuştur. 
Zaman içerisinde değişkenlik göste-
ren sınırları nedeniyle bazı yazarlar 
bu durumu “gel-git Avrupa” (tidal 
Europe) olarak adlandırmaktadır. Bu 
değişkenliğin nedenleri, coğrafi ve 
siyasi/kültürel olarak iki ana grupta 
özetlenebilir.

Coğrafya ve haritacılık bilgisindeki 
kısıtlılıklar nedeniyle 15. Yüzyıla ka-
dar Avrupa’nın doğu sınırının Don 
Nehri olduğu düşünülüyordu. Coğ-
rafi keşifler, yalnızca Avrupalıların 
dünyanın diğer bölgelerine açılması 
sonucunu doğurmamış, aynı zaman-
da haritacılık bilgisinin gelişmesine 
ve Avrupa ve Asya’nın da yeniden 
keşfedilmesine yol açmıştır. Gerçeğe 
daha yakın haritalar çizildikçe, Don 
Nehrinin aslında iki kıtayı ayıracak 
nitelik, konum ve uzunlukta olma-
dığı görülmüş, bunun üzerine, farklı 
zamanlarda, Volga, Kama ve Obi Ne-
hirleri sınır olarak kabul edilmiştir. 
18. Yüzyıldan itibaren yaygın olarak 
kabul edilen sınır ise Ural Dağları ile 
Hazar Denizi’ne dökülen Ural Nehri 
olmuştur. Oysa Ural Dağları’nın var-
lığından haberdar olunmadığı için 
eski haritalarda gösterilmiyordu.

Günümüzde kabul gören bu sınır, 
Avrupa’nın doğu sınırları konusun-
daki tartışmaları sona erdirmemiş-
tir. Rus coğrafyacı Nikolai Denilevski, 
Rusya’yı bile ikiye ayıramayan bu 
dağların Asya ile Avrupa’yı birbi-
rinden ayırdığını kabul etmez. O ve 
onun gibi düşünenlere göre kıta-
ların sınırları dağlar ve nehirlerle 
değil, okyanus ve denizlerle çizilir. 
Ural Dağları sınır olarak kabul edilse 
bile Hazar’ın batı ve güneyinde Av-
rupa’nın sınırlarının nerede olduğu 
yine tartışmalıdır. Önerilen tartış-
malı sınırlar arasında Kafkas Dağları 
ve Kuma-Maniç Vadisi vardır. Coğrafi 
bakımdan özetleyecek olursak Avru-
pa’nın doğu sınırları 15 yüzyıla kadar 
Don Nehri ile çizilirken günümüzde 
Urallar’a kadar uzamaktadır.
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Avrupa’nın sınırları siyasi/kültürel 
açıdan bakıldığında da değişkenlik 
gösterir. Kimilerine göre Avrupa yal-
nızca coğrafi bir kavram değil aynı 
zamanda siyasi/kültürel ve mede-
niyetsel bir kavramdır. Sınırları da 
bu yüzden değişiklik gösterir, çünkü 
bu değerleri benimsemeyen ülkeler 
coğrafi olarak Avrupa’da olsalar bile 
aslında Avrupalı değildir. Dolayısıyla 
bu değerler değiştikçe Avrupa’nın 
sınırları da değişkenlik göstermek-
tedir. Doğu Avrupa’nın Soğuk Savaş 
yıllarında Avrupa’da sayılmamasının 
nedeni de budur. Bu nedenle ortak 
bazı değerler temelinde Avrupa’nın 
ifade ettiği coğrafya belli dönem-
lerde genişlemekte belli dönemler-
de de daralmaktadır. Bu anlamda 
Soğuk Savaş dönemi ve sonrasında 
Doğu Avrupa ve Türkiye’nin konum-
ları çarpıcıdır. Soğuk Savaş yıllarında 
Türkiye net bir şekilde Avrupa’da 
iken Doğu Avrupa dışarıda görül-
müştür. Soğuk Savaş sonrasında 
ise Türkiye dışarıya çıkarken Doğu 
Avrupa ülkeleri Avrupa’ya yeniden 
katılmıştır.

Avrupa sınırları yalnızca zamana 
değil aynı zaman dilimi içerisinde 
konuya göre de değişkenlik gösterir. 
Örneğin Avrupa Güvenlik ve İşbirli-
ği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konse-
yi söz konusu olduğunda Avrupa’nın 
sınırları Çin’e kadar uzanmaktadır. 
Eurovision ya da UEFA futbol kar-
şılaşmaları söz konusu olduğunda 
Kafkas ülkelerinin yanısıra İsrail de 
Avrupa içerisinde sayılmaktadır.

Avrupa’nın sınırları tartışması, yal-
nızca coğrafi açıdan önemli ya da 

entelektüel bir tartışma değil, böl-
gesel açıdan olduğu kadar Avrupa 
bütünleşmesi açısından da son de-
rece önemli bir konudur. Zira Avru-
pa Birliği (AB) doğuya doğru çeke-
ceği sınırla birlikte siyasi bir mani-
festoda bulunmuş olacaktır. Bunun 
da Avrupa bütünleşmesinin gelece-
ği ve AB’nin uluslararası prestiji açı-
sından önemli sonuçları olacaktır. 
Kendilerinin Avrupa’da olduğunu 
düşünen ama AB tarafından Avru-
palı kabul edilmeyen ülkeler, AB’ye 
karşı olumsuz bir yaklaşım içine gi-
rebilir. Bu da AB’nin en önemli özel-
liklerinden biri olan bölgesel yumu-
şak gücünü olumsuz etkiler. Bu yüz-
den Avrupa Birliği, Avrupa kavramı 
konusunda “belirsiz sınırlar” (fuzzy 
borders) yaklaşımını benimsemiş-
tir. Dolayısıyla Avrupa’nın doğuya 
doğru olan sınırlarının belirsizliği ve 
tartışmaya açık olması, bir sorun ol-
maktan ziyade AB için bir yumuşak 
güç unsurudur. Böylece Avrupa’ya 
dahil olmak isteyen her ülke yüzünü 
AB’ye dönmekte ve onunla iyi ilişki-
ler içinde ve mümkünse üye olmak 
istemektedir. AB hem üyelik süreci 
hem de Avrupa Komşuluk Politika-
sı gibi uygulamalarla bu ülkeler üze-
rinde böylece bir etki kapasitesine 
sahip olmaktadır. Eğer net sınırlar 
tanımlamak mümkün olsaydı bile 
bu AB açısından pek istenen bir du-
rum olmazdı.
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Avrupa’ya Devletlerarası 
Petrol ve Gaz Taşımacılığı 
(Interstate Oil Gas 
Transport to Europe 
(INOGATE))

–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–

Avrupa Birliği’nin (AB) Soğuk Sa-
vaş sonrası dönemde değişen po-
litikaları ve (Technical Asistance to 
Commonwealth of Independent Sta-
tes)-TACIS programının önemli ayak-
larından biri de INOGATE (Interstate 
Oil Gas Transport to Europe-Avru-
pa’ya Devletlerarası Petrol ve Gaz 
Taşımacılığı) Programı’dır. Program, 
1995 yılında “Devletlerarası Petrol 
ve Doğalgaz Boru hatları Yönetimi” 
adı ile başlatılmış, ismi 1997 yılında 
değiştirilerek INOGATE adını almış-
tır. INOGATE Programı’nın amacı; 
“Avrupa için enerji arzının güvenliği-
ni”, “petrol ve doğal gaz boru hatları 
sisteminin bölgesel entegrasyonu-
nu”, “bu rezervlerin Batı pazarlarına 
ihracını sağlamak” ve “boru hatları 
projesine özel yatırımcılarla uluslar-
arası finans kurumlarının dikkatleri-
ni çekmektir”. Şubat 1999’da Brük-
sel’de yapılan konferansta, INOGATE 
Programı’nı yasal bir yapıya kavuş-
turmak amacıyla Şemsiye Anlaşma 
oluşturulması düşünülmüş, aynı yıl 
içerisinde ülkelerarası petrol ve do-

ğalgaz taşımacılığının kurumsal ya-
pısının geliştirilmesi hedeflenerek 
INOGATE Şemsiye Antlaşması imza-
lanmıştır. Azerbaycan, Belarus, Er-
menistan, Gürcistan, Kazakistan, Ta-
cikistan, Moldova, Kırgızistan, Türk-
menistan, Ukrayna ve Özbekistan ve 
Türkiye de dahil olmak üzere top-
lam yirmi bir ülke INOGATE Şemsiye 
Anlaşması’nı imzalamıştır. INOGA-
TE Programı’nda yer alan projeler; 
“Ham Petrol ve Petrol Ürünleri Taşı-
macılık Ağlarının Rehabilitasyonu”, 
“Doğalgaz Taşımacılığı Sistemlerinin 
Rehabilitasyonu, Modernizasyonu 
ve Verimliliğinin Artırılması”, “Hazar 
Bölgesi’nden Merkezi ve Doğu Av-
rupa’ya Petrol ve Doğalgaz İhracatı 
İçin Fizibilite Çalışmaları”, “Hazar 
Bölgesi’nden Gelen Petrol ve Doğal-
gaz Boru Hatları İçin Fizibilite Çalış-
maları”, “Bölgesel İşbirliğinin Gelişti-
rilmesi Projesi, Kurumsal Konuların 
Takibi”, “Petrol ve Doğalgaz Altya-
pılarına İlişkin Öncelikli Yatırımlar”, 
“Hidrokarbon Potansiyelinin Değer-
lendirilmesi” gibi projelerdir. 

AB açısından enerji ve enerji arzı 
güvenliği oldukça hayati bir konu 
olduğundan, INOGATE programına 
ve programda hedeflenen enerji ar-
zının sağlanması konusundaki proje-
lere ayrıca önem vermiştir. INOGATE 
Programı’nın önemine Avrupa Ko-
misyonu’nun Kasım 2000’de açıkla-
dığı Yeşil Kitap’ta da yer verilmiştir. 
AB açısından enerji güvenliğinin 
sağlanmasına hizmet eden Prog-
ram, ülkeler arasında sürekli diyalog 
kurulması, petrol ve doğal gaz için 
ağların belirlenmesi, bölge ülkele-
rine gerekli yatırımın sağlanması, 
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potansiyel yatırımcılarla diyalog ku-
rulmasının yanı sıra çevresel ya da 
teknik sorunlarla baş edilmesi gibi 
pek çok fayda sağlamıştır. Normal 
koşullarda bölge ülkeleri için altın-
dan kalkılması zor bir finansal yük 
de uluslararası yatırımcılar tarafın-
dan üstlenilmiştir. 
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Avrupa – Arap Diyaloğu 
(Euro – Arab Dialogue) 

–Sedef EYLEMER– 

Avrupa – Arap Diyaloğu, Arap ül-
keleri ile İsrail arasındaki 1973 
Yom Kippur Savaşı’nın ve petrol 
ambargosunun ardından Avrupa 

Toplulukları ile Arap Devletleri Ligi 
arasında Avrupa Siyasi İşbirliği kap-
samında bölgelerarası bir danışma 
ve tartışma platformu olarak oluş-
turulmuştur. Diyalog kapsamında 
işleyişin bir genel komite ile çalış-
ma grupları aracılığıyla yürütülme-
si kararlaştırılmıştır. Ancak taraflar 
arasındaki siyasi ve ekonomik fark-
lılıklar ve Orta Doğu’daki gelişmeler 
Avrupa-Arap Diyaloğu’nun işleyişini 
olumsuz etkilemiştir. 1979 yılında 
Camp David Anlaşmalarının ardın-
dan Diyalog kapsamındaki etkin-
likler askıya alınmıştır. 1989 yılında 
Mısır’ın Arap Devletleri Ligi’ne geri 
dönüşünün ardından Paris’te top-
lanan Avrupa-Arap Bakanlar Konfe-
ransı ile Diyalog canlandırılmaya ça-
lışılsa da 1990’larda Körfez Krizi ve 
Arap ülkeleri arasındaki tutum fark-
lılıkları Diyaloğun işleyişine engel 
olmuştur. 2015 yılının Kasım ayında 
AB-Arap Devletleri Ligi Stratejik Di-
yaloğunun başlatılmasının ardından 
çatışmaların önlenmesi, erken uyarı 
ve kriz yönetimi, insani yardım, te-
rörle mücadele, kitle imha silahları 
ile mücadele ve silah denetimi gibi 
alanlarda işbirliği artırılmıştır.
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Avrupalılaşma 
(Europeanisation)

–Gözde YILMAZ– 

Avrupalılaşma olgusu, Avrupa Bir-
liği (AB) içerisinde ve ötesinde, Av-
rupa düzeyinde şekillenen kurallar 
ve değerler bütününün yerel alana 
sirayet etmesini ifade etmektedir. 
Farklı tanımlamalara konu olmuşsa 
da en basit anlamıyla AB’nin yerel 
alana etkisi şeklinde ifade edilen 
Avrupalılaşma meselesi; öncelikle 
üye ülkeleri konu almış, sonrasında 
AB’ye aday ülkeler ve AB’nin komşu 
ülkelerindeki dönüşümü çerçevesin-
de şekillenmiştir. 1990’lı yıllarda AB 
üye ülke dönüşümünü ifade etmek 
için sıklıkla kullanılan Avrupalılaş-
ma kavramı, bu yıllarda başlayan ve 
2000’lerin ilk yarısında nihayetine 
erdirilen Doğu genişlemesi ile AB 
aday ülkelerinin dönüşümünü nite-
leyen ve sıklıkla araştırmalara konu 
olan bir kavram ve süreç haline gel-
miştir. Yine 2000’lerin ilk yarısında 
şekillenen Avrupa Komşuluk Poli-

tikası çerçevesinde Avrupalılaşma 
süreçleri AB’nin komşu ülke olarak 
tanımladığı ve dönemin Avrupa 
Komisyonu Başkanı Romano Prodi 
tarafından 2002 yılında bir slogana 
dönüşen ifadeyle “kurumlar dışında 
her şey (everything but institutions)” 
temelinde üyelik vaadi olmadan bu 
ülkeleri dönüştürmeyi hedeflediği 
bir süreci ifade etmiştir. 

Özetle Avrupalılaşma süreci AB’nin 
dönüştürücü gücünü ortaya koyan 
hedef ülkelerin siyaset, politika ve 
kurumlarının AB tarafından dönüş-
türülmesini ifade eden bir kavram-
dır. AB üye, aday ve komşu ülkele-
rindeki dönüşüm birçok araştırmaya 
konu olmuş ve AB’nin bu ülkelere 
olan etkisinin farklı sonuçlara yol aç-
tığı ortaya konmuştur. Bazı vakalarda 
Avrupalılaşma sürecinin sonucunda 
AB modeline yakınlaşan yerel mo-
del görülürken, diğer vakalarda AB 
modeline yeteri kadar benzeşme-
yen, hatta tamamen modele uzak 
sonuçlar görülmüştür. Bu farklı yerel 
değişim seviyelerinin Avrupalılaşma 
sürecinde aktif olan farklı etkenlere 
bağlı olduğu ortaya konmuştur. Ör-
neğin, genişleme sürecindeki aday 
ülkelerin dönüşümüne, yani Avru-
palılaşmasına, olumlu etki eden AB 
koşulluluk İlkesinin güvenilirliğinin 
oldukça önemli olduğu ortaya çık-
mış, fakat sürece müdahale eden 
veto güçleri gibi yerel uygulama ma-
liyetleri gibi etkenler neticesinde sü-
recin farklı sonuçlanabileceği görül-
müştür. Yine aday ülke Avrupalılaş-
ması’nın tek yönlü AB’den gelen itici 
güçle gerçekleşmediği, bu ülkelerde 
iktidarda olanların siyasi tercihleri 
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gibi yerel etkenlerin de Avrupalılaş-
ma sürecine olumlu etki edebildiği 
birçok araştırma tarafından ortaya 
konmuştur. 

Sonuç olarak AB seviyesinde ve 
yerel seviyede bulunan çok fark-
lı etkenlerin, Avrupalılaşma süreci 
neticesinde aktif olarak yerel değişi-
min AB modeline yaklaşması, sabit 
kalması veya uzaklaşmasında rolü 
olduğu bilinmektedir. Önemle belir-
tilmelidir ki, AB’nin 2000’ler itibarı 
ile yaşamış olduğu genişleme süre-
ci, derinleşme ihtiyacı getirmiş ve 
reformlara gidilmiştir. Ancak, geniş-
leme süreçlerinde etkili olan AB’nin 
dönüştürücü gücü; AB’nin hazmet-
me kapasitesi, (Bkz. Entegrasyon 
Kapasitesi) aday ülkelerle ucu açık 
genişleme müzakereleri gibi soru 
işaretleri yaratan tartışmalar ne-
ticesinde zayıflamış ve dolayısıyla 
Avrupalılaşma süreçleri de sekteye 
uğramıştır. Özellikle 2000’li yıllar-
da Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri-
nin AB’ye katılım süreci (Bkz. Batı 
Balkanlar, Bkz. İstikrar ve Ortak-
lık Süreci) bunu örneklemektedir. 
Yine Avrupa Komşuluk Politikası ile 
AB’nin komşu ülkeleri dönüştürme 
çabası, politikanın üyelik ihtimalini 
dışlaması nedeniyle genişlemede 
gösterilen başarıya ulaşmamıştır. 
Tüm bunların yanı sıra 2000’lerin 
ikinci yarısından itibaren ortaya 
çıkan siyasi ve ekonomik krizler 
AB’nin dönüştürücü etkisini daha 
da zayıflatmış ve Avrupalılaşma sü-
reçleri ve araştırmaları gündemden 
düşmüştür. Bunun yerini AB’nin ge-
lecekteki gücü ve hatta varoluşu ile 
ilgili tartışmalar almıştır. 
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Avusturya (Austria)

–Zafer Can DARTAN–

Başkenti Viyana olan Avusturya, 
dokuz eyaletten oluşmaktadır. Ku-
zeyde Almanya ve Çekya, doğuda 
Macaristan ve Slovakya, güneyde 
İtalya ve Slovenya ve batıda Lih-
tenştayn ve İsviçre ile komşudur. 
AB resmî web sitesinde yer alan 
bilgilere göre, Avusturya’nın nüfusu 
8.901.064, yüz ölçümü 83.879 km² 
olan Avusturya’nın resmi dili ise Al-
manca’dır. Avusturya parlamenter 
federal bir cumhuriyettir. 

Avusturya, 1960 tarihinde kurulan 
Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nin 
(EFTA) kurucu üyelerinden biridir. 
Avusturya, EFTA ile Avrupa Birliği 
(AB) arasında yakın ortaklık öngören 
Avrupa Ekonomik Alanı’nı kuran 
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antlaşmanın 1992 yılında imzalan-
masından önce AB ile bütünleşme 
hedefini benimsemiş ve tam üyelik 
hedefi doğrultusunda hareket et-
meye başlamıştır. 

Avusturya ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu (AET) olan AB arasındaki 
ilişkiler, 1973 yılında Avusturya ile 
AET arasında serbest ticaret alanı-
nın tesis edilmesiyle derinleşmiştir. 
Avusturya’nın 7 Temmuz 1989 tari-
hinde üyelik başvurusunda bulunan 
Avusturya, 1 Şubat 1993 tarihinde 
AB üyelik müzakerelerine başla-
mıştır. Müzakerelerin tamamlan-
masının ardından, 24 Haziran 1994 
tarihinde AB’ye Katılım Antlaşma-
sı’nı imzalayan Avusturya, 1 Ocak 
1995 tarihinde Finlandiya ve İsveç 
ile birlikte AB üyesi olmuştur. “EFTA 
genişlemesi” olarak da bilinen dör-
düncü genişleme dalgası kapsa-
mında Birliğe katılan Avusturya’nın 
üyelik süreci, Soğuk Savaş sonrası 
gelişmelerinin uzantısı olarak kabul 
edilmektedir. Tarafsızlık politika-
sı izleyen Avusturya, Finlandiya ve 
İsveç, Soğuk Savaş sona ermesinin 
ardından AB’ye katılmaya kararı al-
mıştır.

Avusturya, 1 Aralık 1997’den bu 
yana Schengen Alanı’na, 1 Ocak 
1999’dan bu yana Avro Alanı’na dâ-
hildir. Avusturya, AB Konseyi Dönem 
Başkanlığı’nı Temmuz-Aralık 1998, 
Ocak-Haziran 2006, Temmuz-Aralık 
2018 tarihlerinde üstlenmiştir.

Sosyal Demokratlar 1970’lerde tek 
başına iktidara gelse de, savaş son-
rası dönemin büyük bölümünde, sol 

ve sağ kanat partilerin hükümetleri 
“büyük koalisyon” olarak Avustur-
ya’yı yönetmiştir. Son zamanlarda, 
Sebastian Kurz liderliğindeki sağ 
Avusturya Halk Partisi (ÖVP), aşırı 
sağ Özgürlük Partisi (FPÖ) ile koa-
lisyona girmeye karar vermiş, ancak 
bu koalisyon, FPÖ lideri Heinz-Ch-
ristian Strache’nin adının karıştığı 
skandalın ardından Mayıs 2019’da 
çökmüştür.

Avusturya özellikle popülizmin ve 
aşırı sağın yükselişi nedeniyle AB 
ile karşı karşıya gelmektedir. 2019 
yılında gerçekleşen erken seçim-
de Sebastian Kurz başkanlığındaki 
ÖVP’nin yeniden galip gelmesiyle 
AB’de göç sorunuyla ilgili eleştiri-
ler yoğunlaşmıştır. Avusturya Par-
lamentosu, AB ile Güney Amerika 
Ortak Pazarı (Mercosur) arasındaki 
serbest ticaret anlaşmasını çevre 
endişeleri nedeniyle reddetmiştir. 
Avusturya göç karşıtı bir politika 
izlemektedir. Hatta seçimlerden 
önce Avusturya’nın koalisyon ortağı 
ve Başbakan yardımcısı olarak gö-
rev yapan Heinz-Christian Strache, 
Avusturya’ya gelen göçmenlerin 
ülkeye girişini engelleyeceklerini ve 
bu hassas konudan vazgeçmeyecek-
lerini belirtmiştir. 

Okuma Listesi

Avrupa Birliği. “EU Member Count-
ries in Brief: Austria”, https://euro-
pa.eu/european-union/about-eu/
countries/member-countries/aust-
ria_en#overview

Avusturya Büyükelçiliği, Washing-



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 309

ton. “20 years Austrian EU mem-
bership”, https://www.austria.org/
austria-in-the-eu

Scarsi, Alice. “Schengen fails: Austria 
rejects EU free movement with bor-
der checks for 18 months”, Express, 
2019, https://www.express.co.uk/
news/world/1111162/eu-news-a-
ustria-border-checks-migrant-cri-
sis-immigration

Ayrıcalıklı, Yarı Ayrıcalıklı 
ve Ayrıcalıksız Davacılar 
(Privileged – Semi–
Privileged – Non–
Privileged Applicants)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

İptal davası çerçevesinde davacıla-
rın dava ehliyetinin niteliğine ilişkin 
bir sınıflamadır. Ayrıcalıklı davacı-
lar statüsü Üye Devletler, Avrupa 
Parlamentosu, Konsey ve Komis-
yon’a aittir. Kamu yararı gereği her 
AB tasarrufunun hukukiliğinin Üye 
Devletleri ve sözkonusu kurumları 
otomatik olarak ilgilendirmesi dü-
şüncesine istinaden bu statü tanın-
mıştır. Dolayısıyla bir hukuki menfa-
at ispatlama veya belirli tasarruflara 
münhasır olma gibi herhangi bir şart 
ve kısıtlamaya tabi olmaksızın yargı-
sal denetime tabi bütün AB tasarruf-
larına karşı iptal sebeplerinden her-
hangi birine dayanılarak iptal davası 
açabilme ehliyetine sahip olunması 
statüsünü ifade eder. 

Yarı ayrıcalıklı davacılar statüsü gö-

rev ve yetkilerine matuf olmak kay-
dıyla Sayıştay, Avrupa Merkez Ban-
kası ve Bölgeler Komitesi’ne aittir. 
Yani bu kurumlar ve organ ancak 
görev ve yetkilerini ilgilendiren AB 
tasarruflarına ilişkin iptal davası eh-
liyetine sahiptirler. 

Ayrıcalıksız davacılar statüsü ise ayrı-
calıklı ve yarı ayrıcalıklı olmayan bü-
tün gerçek ve tüzel kişilerden müte-
şekkil davacılara ilişkindir. Bu itibarla 
gerçek kişiler yanında, tüzel kişiliği 
bulunan AB organ, ofis ve ajansları, 
bölgesel ve yerel yönetimler, başka 
hukuk sistemlerine tabi olarak kuru-
lan tüzel kişilikler veya uluslararası 
hukuk tüzel kişileri bu kategoride 
sayılabilir. Ayrıcalıklı olmayanların 
iptal davası ehliyeti, kendilerini mu-
hatap alan tasarruflar, muhatap al-
mamakla birlikte doğrudan ilgili ve 
bireysel ilgili olunan tasarruflar ve 
herhangi bir uygulayıcı tasarruf ge-
rektirmeyen ama doğrudan ilgili dü-
zenleyici tasarruflar aleyhine olmak 
kaydıyla gerek tasarrufun niteliği, 
gerekse tasarrufla davacının hukuki 
durumu arasındaki ilişki itibariyle 
belirli kısıtlamalara tabi olmaktadır.
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Ayrılma (Withdrawal) 

Bkz. Madde 50

Ayrımcı İç Vergi 
Yasağı (Prohibition of 
Discriminatory Taxation)

–İlke GÖÇMEN–

Ayrımcı iç vergi yasağı, tarihsel ge-
lişimi ve içeriği yönünden ele alına-
bilir. 

Ayrımcı iç vergi yasağı, koruyucu iç 
vergi yasağı ile birlikte, ilk olarak, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
Antlaşması ile öngörülmüştür. Ay-
rımcı iç vergi yasağı, bu Antlaşma 
ile kurulmak istenen gümrük bir-
liğinin ve ortak pazarın bir unsuru 
olan malların serbest dolaşımının 
alt unsurlarından bir tanesidir. Ay-
rımcı iç vergi yasağı, orijinal kurucu 
antlaşma ile getirildikten sonra ku-
rucu antlaşma değişikliği ile, yani 
Avrupa Tek Senedi (1987), Maastri-
cht Antlaşması (1993), Amsterdam 
Antlaşması (1999), Nice Antlaşması 
(2003) ve Lizbon Antlaşması (2009) 
ile kayda değer bir değişiklik geçir-
memiştir.

Ayrımcı iç vergi yasağı, hem gümrük 
birliği hem de iç pazar ile bağlantılı 
olsa bile, gümrük vergisi yasağını 
ve gümrük vergisine eş etkili vergi 

yasağını bütünlediğinden, esasen, 
gümrük birliğinin ana bileşenlerin-
den birisidir. Bu yönden, Air Liqui-
de Industries Belgium kararına (C–
393/04 and C–41/05) göre ayrımcı 
iç vergi yasağının amacı, “diğer Üye 
Devletlerden gelen ürünlere karşı 
ayrım yapan iç verginin uygulanma-
sından kaynaklanabilecek her türlü 
korumayı ortadan kaldırmak sure-
tiyle Üye Devletler arası malların 
serbest dolaşımını normal rekabet 
koşulları altında sağlamak”tır. 

Ayrımcı iç vergi yasağı, koruyucu 
iç vergi yasağı ile birlikte, Avrupa 
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaş-
ma’nın (ABİHA) 110. maddesinde 
düzenlenmiştir. Buna göre: 

“Hiçbir Üye Devlet, diğer Üye Dev-
letlerin ürünlerine, kendi benzer 
ürünlerine doğrudan veya dolaylı 
olarak uyguladığından daha yüksek 
herhangi bir iç vergiyi doğrudan 
veya dolaylı olarak koyamaz.

Hiçbir Üye Devlet, diğer Üye Devlet-
lerin ürünlerine, diğer ürünlere do-
laylı koruma sağlayacak nitelikte bir 
iç vergi koyamaz.”

Ayrımcı iç vergi yasağı, 110/1. mad-
de çerçevesinde benzer ürün söz 
konusu olduğunda doğrudan veya 
dolaylı ayrımcı vergi getirmek ile 
ilgilidir. Benzer ürün ya da doğru-
dan ayrımcılık veya dolaylı ayrım-
cılık kavramları, birincil hukuk veya 
ikincil hukuk aracılığıyla tanımlan-
mamışsa da Avrupa Birliği Adalet 
Divanı (ABAD) tarafından ortaya 
konmuştur. Yerleşik içtihat hukuku 
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uyarınca her Üye Devlet, Avrupa 
Birliği (AB) çapında bir uyumlaştır-
ma tasarrufunun yokluğunda, kendi 
iç vergilendirme rejimini benimse-
yebilir, ancak bu rejim, ithal ürünler 
ile benzer yerli ürünler yönünden 
doğrudan veya dolaylı ayrımcılık 
yapmamalıdır. 

İlk olarak, benzer ürün kavramı üs-
tünde durulmalıdır. Benzer ürün 
kavramı, Walker kararına göre (Case 
243/84) benzer özellikleri olan ve 
tüketicinin bakış açısına göre ben-
zer ihtiyaçları karşılayan ürünleri 
ifade eder. Buradaki kriter, ürünlerin 
niteliğinin aynı olup olmadığı değil, 
benzer ve karşılaştırılabilir kullanı-
mının olup olmadığıdır.

İkinci olarak, doğrudan ayrımcılık ve 
dolaylı ayrımcılık yasağının uygula-
nışı üstünde durulmalıdır. Birincisi, 
doğrudan ayrımcılık, bir ulusal önle-
min yerel ve sınır aşırı durumlar ara-
sında açıkça ayrıma gitmesi, örne-
ğin bir malın kökenine odaklanarak 
ithal malları dezavantaja sokması 
hâlinde ortaya çıkar. Bir Üye Devlet, 
iç vergilendirme rejimini kullanarak 
ithal ürünler ile benzer yerli ürünler 
arasında doğrudan ayrımcılık ya-
pıyorsa bu, mutlak olarak yasaktır. 
İkincisi, dolaylı ayrımcılık, bir ulusal 
önlem yerel ve sınır aşırı durumlar 
arasında açıkça ayrıma gitmese bile 
(hukuken nötr etki), uygulanışı yö-
nünden o önlemi alan devletin ürü-
nüne nazaran diğer Üye Devlet ürü-
nünü daha çok dezavantaja soku-
yorsa (fiilen farklı etki) oluşmakta-
dır. Bir Üye Devlet, iç vergilendirme 
rejimini kullanarak ithal ürünler ile 

benzer yerli ürünler arasında dolaylı 
ayrımcılık yapıyorsa bu, kural olarak 
yasaktır, ancak nesnel sebepler ile 
haklı gösterilebilir. 

Ayrımcı iç vergi yasağı örneği ola-
rak, doğrudan ayrımcılık yönüyle 
Commission v Ireland davası (Case 
55/79) ve dolaylı ayrımcılık yönüyle 
DAF davası (Case 140/79) ve Humb-
lot davası (Case 112/84) gösterilebi-
lir. 
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Ayrımcılık Yasağı 
(Prohibition of 
Discrimination)

Bkz. Vatandaşlık Temelinde Ayrım-
cılık Yasağı
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Ayrımcılıkla 
Mücadele (Combating 
Discrimination)

–Merve AĞZITEMİZ–

Ayrımcılık, kısaca, kişiler arasında 
ayrım yaratmak/farklı davranışlar-
da bulunmak ya da farklı durumda 
bulunan kişilere benzer şekilde dav-
ranmak olarak tanımlanmaktadır. 
Ayrımcılık çok boyutlu bir kavram-
dır. Hukuki, siyasi ve sosyal açı gibi 
birçok alanda inceleme konusu ola-
bilmektedir. Ayrımcılık aynı zaman-
da kendi içerisinde de birçok farklı 
ayrımcılık türü barındıran bir olgu-
dur. Doğrudan ve dolaylı ayrımcılı-
ğın yanı sıra çoklu temelde ayrım-
cılık, mağdurlaştırma, taciz gibi gün 
geçtikçe genişleyen ve farklılaşan 
türleri bulunmaktadır. Bu bağlamda 
ayrımcılık ve ilgili konularının dina-
mik bir yapıya sahip olduğu söyle-
nebilir. Ayrımcılıkla mücadele de bir 
bireyin farklılaştırılarak ve bu durum 
esas alınarak ayırıcı bir fiile maruz 
kalmasının engellenmesi amacıyla 
gerekli ve etkili önlemlerin ortaya 
konulabilmesine dayanak sağlayan 
bir politika olarak tanımlanabile-
cektir. Bu tanım esas alındığında 
ayrımcılıkla mücadele, bir politika 
ya da strateji olarak görülebilecekse 
de aslında eşitlik ilkesinin tüm bo-
yutlarıyla sağlanabilmesi amacıyla 
kullanılan hukuki bir araç sıfatına da 
bürünmektedir. 

Avrupa Birliği’nin (AB) kurulduğu 
dönemdeki temel amacı barışı sağ-
lamak ve ekonomik bir birlik kura-

rak bütünleşmeyi gerçekleştirmek-
tir. Bu bakımdan kurucu antlaşma-
lar, hazırlandıkları dönem itibariyle 
sosyal politikalar ya da temel hak-
lara ilişkin doğrudan düzenlemeler 
içermemiştir. Her ne kadar Avrupa 
Ekonomik Topluluğu (AET) Antlaş-
ması’nda kadın ve erkek çalışanlar 
arasında ücret eşitliğine ilişkin bir 
hüküm –eşit iş için eşit ücret ilkesi– 
bulunmaktaysa da (md. 119) bu hü-
küm antlaşmanın bütünü ele alındı-
ğında ayrıksı bir düzenleme olarak 
görünmektedir. Bu hüküm günün 
koşullarıyla birlikte değerlendirildi-
ğinde ise aslında o dönemki bütün-
leşme anlayışına uygun olarak eko-
nomik bir temeli olduğundan bah-
sedilebilecektir. Kurucu antlaşma-
lardaki bu eksiklik zaman geçtikçe 
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 
tarafından kapatılmaya çalışılmıştır. 
Özellikle 1970’li yıllardan itibaren 
ayrımcılığa ilişkin davalar ABAD’ın 
önüne gelmeye ve böylece bir içti-
hat hukuku oluşmaya başlamıştır. 
Defrenne davası (Case 43/75) ile 
birlikte ABAD, AET Antlaşması md. 
119’un yalnızca Üye Devletlere kar-
şı değil, aynı zamanda tüm gerçek 
ve tüzel kişilere karşı da ileri sürü-
lebilir olduğunu ortaya koyarak bu 
alanda önemli bir adım atmıştır. 
Temel haklar eksenli bu yaklaşım, 
ekonomik temelli hükümlere farklı 
bir boyut katarak Birlik hukukunun 
şekillenmesinde oldukça önemli bir 
rol oynamıştır. 

Bu dönemde ayrımcılığa ilişkin Birlik 
hukuku, direktifler üzerinden şekil-
lenmeye başlamıştır. İlk olarak eşit 
ücret temelinde Cinsiyet Ayrımcı-
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lığına İlişkin Direktif (75/117/EEC), 
Eşit Muamele Direktifi (76/207/
EEC) ve Sosyal Sigorta Yardımlarına 
İlişkin Direktif (79/7/EEC) yürürlüğe 
girmiştir. Devam eden dönemde ise 
doğrudan belirli bir alana yönelen 
direktiflerin hazırlandığı görülür. 
2000’li yıllara kadar sadece istih-
dam alanında ve cinsiyete dayalı 
ayrımcılık kapsamında devam eden 
ayrımcılıkla mücadele bu nedenle 
oldukça sınırlı bir alanda hareket et-
mek zorunda kalmıştır. 

Amsterdam Antlaşması (1999) ay-
rımcılıkla mücadele bakımından Bir-
liğe oldukça önemli bir yetki vermiş-
tir. Amsterdam Antlaşması ile deği-
şik Avrupa Topluluğu (AT) Antlaşma-
sı md. 13 ile birlikte Birlik; cinsiyet, 
ırk, etnik köken, din, inanç, engelli-
lik, yaş ve cinsel yönelim temellerin-
de ayrımcılıkla mücadele için gerekli 
önlemleri almak konusunda yetkili 
kılınmıştır. Bu düzenleme ile birlik-
te ayrımcılıkla mücadele amacıyla 
daha kapsamlı direktifler çıkarıla-
bilmiştir. Bu direktifler bugün hala 
ayrımcılıkla mücadele bakımından 
temel araç olarak görülebilecek Irk 
Direktifi (2000/43/EC) ve Çerçeve 
Direktif (2000/78/EC) olarak be-
lirtilebilir. Amsterdam Antlaşması 
ile birlikte temel sosyal haklar da 
daha detaylı olarak Birlik hukukuna 
yansımaya başlamıştır. Örneğin AT 
Antlaşması md. 136, Avrupa Sosyal 
Şartı ve İşçilerin Temel Sosyal Hakla-
rı Şartına doğrudan atıf yapmakta-
dır. Genel olarak bakıldığında Ams-
terdam Antlaşması, temel hakların 
Birliğin merkezine doğru kaymasını 
sağlayan yararlı bir araç olmuştur. 

Yine aynı dönemde Temel Haklar 
Şartı (THŞ) hazırlanmış ve bağlayıcı 
olmasa da bu alanda en azından tar-
tışmaların hızlanmasını sağlamıştır. 
Lizbon Antlaşması (2009) ile birlik-
te ise bu mücadele daha sistematik 
hale gelmiş ve insan haklarına yapı-
lan vurgu artmıştır.

Bugün için AB’de ayrımcılıkla mü-
cadele konusu tek bir hukuki metin 
üzerinden değil, farklı katmanlarda 
yer alan hukuki metinler, içtihat hu-
kuku, siyasi seviyede atılan adımlar 
ve bu alanda çalışan kurumların ey-
lemleri sayesinde yürütülmektedir. 
Birincil hukuk bakımından genel 
olarak bakıldığında Lizbon Antlaş-
ması ile değişik AB Antlaşması’nda 
Birliğin üzerinde kurulduğu değerler 
arasında eşitlik de yer almaktadır. 
Ayrıca Birliğin, sosyal dışlanma ve 
ayrımcılık ile mücadele edeceği ve 
sosyal adaleti ve kadın–erkek eşit-
liğinin korunmasını destekleyeceği 
de açıkça vurgulanmaktadır. Bunla-
rın yanı sıra politika ve tedbirlerin 
belirlenme ve uygulanma süreçle-
rinde belirli temellerde ayrımcılıkla 
mücadele için çaba göstereceğinin 
de altı çizilmektedir. Hatta Avrupa 
Birliği’nin İşleyişi Hakkındaki Antlaş-
ma’da (ABİHA) ayrımcılıkla mücade-
le amacıyla ayrı bir başlık açıldığı da 
görülmektedir. Lizbon Antlaşması ile 
birlikte bağlayıcı hale gelen THŞ’de 
öncelikle herkesin yasa önünde eşit 
olduğu vurgulanmış sonrasında ise 
21. maddesinde cinsiyet, ırk, renk, 
etnik veya sosyal köken, kalıtımsal 
özellikler, dil, din veya inanç, siyasi 
veya başka herhangi bir görüş, bir 
ulusal azınlığın üyesi olma, hususi-
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yet, doğum, maluliyet, yaş veya cin-
sel eğilim gibi herhangi bir nedenle 
ayrımcılık yapılması yasaklanmıştır. 
Şartın 23. maddesi ise istihdam, 
çalışma ve ücret vurgusuyla birlikte 
kadın ve erkekler arasındaki eşitlik 
durumunu düzenlemektedir. Ancak 
unutulmamalıdır ki bu düzenleme-
ler, THŞ’nin Genel Hükümleri ile, 
özellikle de uygulama alanı ve kap-
sam ve yorum ile ilgili olanları ile 
birlikte değerlendirilmelidir. 

İkincil hukuk bakımından ise ayrım-
cılıkla mücadele amacıyla çıkarılan 
ve uygulamada geniş yer tutan di-
rektifler bulunmaktadır. Her ne ka-
dar Birliğin bu alanda geniş yetkileri 
olsa da direktiflerin hala kapsam 
olarak dar olduğu görülmektedir. 
2008 yılında başlayan ve kapsam 
genişletme amacını taşıyan çalışma-
lar ise hala devam etmektedir. Bi-
rincil ve ikincil hukukun yanında bu 
katmanları destekleyen ve etkileyen 
ve Divan tarafından oluşturulmuş 
içtihat hukuku da oldukça önemli 
bir yere sahiptir. 

Tüm bu unsurların yanında AB’de 
teknik alanda çalışan bazı aktörler 
de bulunmaktadır. Örneğin Komis-
yon bünyesinde toplanan ve ay-
rımcılıkla mücadele amacını güden 
bir yüksek grup bulunmaktadır. Bu 
grup AB Üye Devletleri’nin temsil-
cilerinden oluşmakta, eşitliğin sağ-
lanması ve ayrımcılığın önlenmesi 
bakımından politikaların belirlen-
mesi ve yürütülmesi aşamalarında 
Üye Devletler arasında iş birliğini 
gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 
Bu grup aynı zamanda farklı seviye-

lerden uygulamaların karşılaştırıla-
bilmesine imkân tanımaktadır. Yine 
AB kurumsal yapısı içerisinde kalan 
başka bir kuruluş da Temel Haklar 
Ajansı’dır (THA). THA ayrımcılıkla 
mücadele alanında en geniş seviye-
de çalışan ve AB’de yaşamakta olan 
kişilerin temel haklarının korunma-
sına yönelik çalışmalar yapan bir 
ajanstır. Ulusal bazda ise bu alanda 
çalışan sivil toplum örgütlerinin yanı 
sıra insan hakları ve eşitlik kurumla-
rı bulunmaktadır. AB direktifleri Üye 
Devletlerde bağımsız insan hakları 
ve eşitlik kurumları kurulmasını zo-
runlu kılmıştır. Her ne kadar direk-
tifte belirlenen kapsamları dar olsa 
da bu kurumlar ayrımcılıkla müca-
dele bakımından oldukça önemli bir 
adım olmuştur. Üye Devletler bu yü-
kümlülüğü ya var olan kurumlarının 
yapısını değiştirerek ya da doğrudan 
yeni kurumlar kurarak yerine getir-
miş görünmektedir. 
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Badinter Komisyonu 
(Badinter Commission)

–Erdem DENK–

Resmi adı “Yugoslavya Konferansı 
için Hakemlik Komisyonu” olmakla 
birlikte çalışmaları boyunca (1991-
1993) başkanlığını yapan Fransa 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Ro-
bert Badinter’in adıyla bilinen Ko-
misyon, self-determinasyon hakkı, 
bağımsızlık ilanı ve tanınma gibi 
uluslararası hukukun öteden beri 
tartıştığı konulara getirdiği yorum-
lar açısından önem taşımaktadır. 
Badinter Komisyonu’nun kurulu-
şuna, Yugoslavya Sosyalist Federal 
Cumhuriyeti’nde (YSFC) yaşanan 
gelişmelerin ele alındığı 27 Ağus-
tos 1991 tarihli Avrupa Ekonomik 
Topluluğu (AET) Bakanlar Konseyi 
olağanüstü toplantısında karar ve-
rilmiştir. Bu insani krize kayıtsız ka-
lamayacaklarını açıklayan bakanlar, 
çatışmaların durdurulması ve barış-
çıl bir çözümün bulunması amacıyla 
“bir barış konferansı toplama ve bir 
hakemlik usulü kurma (convene a 
peace conference and establish an 
arbitration procedure)” konusunda 
uzlaşmıştır. La Haye’de yapılacak 
Barış Konferansı’nın “Yugoslavya” 
adına Federal Devlet Başkanlığı’nı, 
Federal Hükümeti ve altı federe 
devlet başkanını, AET adına ise Kon-
sey Başkanı ile AET Komisyonunun 
ve Üye Devletler’in temsilcilerini bir 
araya getireceği belirtilmiştir.

Söz konusu “hakemlik usulü”nün 
oluşumu ve yetkileri ise kısaca tarif 

edilmiştir. Buna göre, mevcut AET 
üyelerinin anayasa mahkemesi baş-
kanları arasından ikisi Yugoslavya 
Federal Devlet Başkanlığı tarafından 
oybirliğiyle, üçüyse AET ve üyele-
ri tarafından atanacak beş üyeden 
oluşacak bir Hakemlik Komisyonu 
kurulacaktır. Ancak Yugoslavya adı-
na yapılacak seçimde oybirliğine va-
rılamaması durumunda söz konusu 
iki üyenin de AET tarafından atanan 
üyeler tarafından belirleneceği be-
lirtilmiştir. Nitekim öngörülen bu ih-
timal gerçekleşmiştir. Parçalanma-
nın eşiğindeki Yugoslavya yetkilileri 
bir uzlaşıya varamayınca AET’nin 
seçtiği Fransa, Almanya ve İtalya 
anayasa mahkemesi başkanlarının 
İspanyol ve Belçikalı muadillerini 
seçmesiyle Komisyon oluşturul-
muştur. Başkanı olarak Fransız üye 
Robert Badinter’i seçen Komisyon, 
kamuoyuna açıklanmayan usul hu-
kukunu da kendisi belirlemiştir.

AET Bakanlar Konseyi kararının Ko-
misyon’un genel yetkisini tarif eden 
kısımlarında ise “ilgili otoritelerin 
görüş farklılıklarını sunacağı (the re-
levant authorities will submit their 
differences)” ve Komisyon’un da 
kararını (“its decision”) iki ay içinde 
vereceği belirtilmiştir. Aslında “ilgili 
otoriteler” ve hatta “karar” ifadele-
riyle tam olarak ne kastedildiği açık 
değildir. Ancak çalışmalarına başla-
yan Komisyon’a sorular Barış Kon-
feransı Başkanı tarafından yöneltil-
miştir. Özellikle ilk soruların formüle 
edilmesine müzakere taraflarının 
da katkı sunması -sonradan daha 
iyi anlaşılacağı üzere- önemli bir 
ayrıntıdır. Ayrıca, kendisine yönelti-
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len talepleri “görüşünün sorulma-
sı” olarak tanımlayan ve yanıtlarını 
da “görüş (opinion)” ya da “kanaat 
(view)” şeklinde açıklayan Komis-
yon’un sürmekte olan Barış Konfe-
ransı’nda gündeme gelen tartışmalı 
sorunlar konusunda bağlayıcı olma-
yan hukuksal tavsiyelerde bulundu-
ğu anlaşılmaktadır.

Komisyon’a ilk soru, 20 Kasım 
1991’de Konferans Başkanı Lord 
Carrington tarafından yöneltilmiş-
tir: Sırbistan’ın iddia ettiği gibi ba-
ğımsızlığını ilan eden cumhuriyetler 
varlığını devam ettiren YSFC’den 
ayrılmış (seceded) mı sayılmalıdır, 
yoksa diğerlerinin savunduğu gibi 
söz konusu devletin dağılması ya 
da parçalanması (disintegration or 
breaking-up) mı söz konusudur? Bu 
soruya cevaben 29 Kasım 1991’de 
verilen YSFC’nin “çözülme sürecin-
de olduğu (in the process of dissolu-
tion)” şeklindeki görüşe rağmen Ba-
dinter Komisyonu’nun çalışmalarını 
başlangıçta büyük ölçüde sorunsuz 
geçirdiği söylenebilir. Hırvatistan 
ve Slovenya’nın 25 Haziran 1991’de 
bağımsızlıklarını ilan etmesinin ar-
dından şekil değiştirmeye başlayan 
çatışmalara rağmen diplomasinin 
birinci seçenek olmaya devam ettiği 
açıktır. Keza 18 Ekim 1991’de yayın-
lanan ortak bildiriyle AET’nin Barış 
Konferansı ve bu çerçevede kurulan 
hakemlik komisyonu yoluyla göster-
diği çabalara ABD ve SSCB’nin tam 
destek vermiş olması da önemli bir 
etken olsa gerektir.

Ancak 1992’nin ilk çeyreğine ka-
dar bölgede ve dünyada yaşanan 

gelişmeler Komisyon’un çalışma-
larını derinden etkilemiştir. Sınırlı 
çatışmalar 1992’ye girilirken yerini 
“Yugoslavya Savaşları”na bırak-
maya başlamıştır. Bölge ve dünya 
politikasının önemli taraflarından 
olan SSCB, 21 Aralık 1991’de res-
men dağılmıştır. 19 Aralık’ta yaptığı 
açıklamayla 15 Ocak 1992 itibariyle 
Hırvatistan ve Slovenya’yı tanıyaca-
ğını ilan eden Almanya’ya bu tarihte 
AET’nin diğer on bir üyesi de katıl-
mıştır. Almanya’ya yöneltilen “erken 
tanıma” eleştirilerine ve sahada 
artan çatışmalara rağmen tanıyan 
devlet sayısı da hızla artmıştır. Kısa 
süre içinde Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’nin kalan daimî üye-
leri Rusya Federasyonu, ABD ve Çin 
tarafından da tanınan Hırvatistan, 
Slovenya ve Bosna-Hersek, Genel 
Kurul’da gerekli üçte iki çoğunluğu 
da sağlayarak 22 Mayıs 1992’de BM 
üyesi olmuştur. Böylece Yugoslav-
ya’nın dağıldığı da geniş kabul gör-
müştür.

Tüm bu gelişmeler, Badinter Komis-
yonu’nun çalışmalarının mahiyetini 
değiştirecektir. Görünür nedense, 
Yugoslavya Barış Konferansı Başka-
nı’nın 18 Mayıs 1992’de şu üç konu-
da istediği görüştür: Bağımsızlığını 
ilan edenler dışında kalan Sırbistan 
ve Karadağ’ın kurduklarını açıkla-
dıkları Yugoslavya Federal Cumhuri-
yeti (FRY), AET tarafından tanınma-
yı bekleyen yeni bir devlet midir? 
Komisyon’un ilk kararında belirttiği 
“Yugoslavya’nın çözülme süreci” 
tamamlanmış mıdır? Tüm taraflar 
arası çıkan ardıllık sorunun nasıl çö-
zülmelidir?
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Soruların içeriği, kısmen de olsa de-
nenen barışçıl uzlaşma ihtimalinin 
büyük ölçüde terk edildiğini ve güç 
yoluyla elde edilenleri kabul ettirme 
politikasının benimsendiğini göster-
mektedir. Yugoslavya’nın varlığını 
sürdürmesini isteyenlerle ayrılmak 
isteyenler arasındaki gerilim, huku-
ken de yeni bir boyuta taşınmıştır. 
Nitekim Sırbistan ve Karadağ federe 
devlet başkanları, bu başvuru üze-
rine 8 Haziran 1992’de yazdıkları 
mektupla Komisyon’un yetkisinin 
hukuksal dayanağını sorgulamış 
ve Yugoslavya’nın kaderinin ancak 
ülkenin bileşenleri arasındaki bir 
anlaşmayla çözülebileceğini, uzla-
şılamayan konularınsa Uluslararası 
Adalet Divanı’na (UAD) götürülebi-
leceğini öne sürmüştür. 

Açıkça görüldüğü üzere, vereceği 
hukuksal görüşlerin içeriğinden ziya-
de bizatihi Badinter Komisyonu’nun 
yetkisine yönelik itirazlar söz ko-
nusudur. İlk kez gündeme gelen bu 
tutuma karşı Komisyon’un tepkisi 
de olağandan farklı olmuştur. İlk gö-
rüşleriyle AET üyelerinin politikala-
rına bir ölçüde hem yön veren hem 
de zemin kazandıran Komisyon’un 
üyeleri de nihayetinde politikaları-
nı değiştiren devletlerin en üst yar-
gıçlarıdır. Yetkisine yapılan itirazları 
UAD’nin danışma görüşüne benzer 
çalışmalar yaptığını vurguladığı “ara 
karar (interlocutory decision)” ile 4 
Temmuz 1992’de reddeden Badin-
ter Komisyonu, ayrıca söz konusu 
üç soruya yanıtlarını da açıklamıştır. 
Buna göre, daha önce tespit edilen 
“çözülme süreci” tamamlanan YSFC 
artık varlığını devam ettirmediği gibi 

devamı olan yeni bir devlet de söz 
konusu değildir. Ortaya çıkan ve sa-
dece kendi bölgelerinde ardıl olan 
yeni devletler, ardıllık sorununu 
aralarında varacakları hakkaniyetli 
bir uzlaşıyla çözmelidir.

Yeni bir hukuksal duruma geçildi-
ği yönündeki bu görüşler, hukuken 
ortadan kalktığı ilan edilen Yugos-
lavya Federal Devlet Başkanlığı 
adına seçilmiş iki üye barındıran 
Komisyon’un kompozisyonunu da 
etkileyecektir. 27 Ocak 1993’te ken-
di yapısını ve işleyişini bir anlamda 
yeniden kurgulayan Komisyon, AET 
tarafından ilk başta belirlenen üç 
(Fransa, Almanya ve İtalya) üyesini 
koruyacak, onların Yugoslavya adı-
na seçtiği iki yargıcı ise Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 
mevcut, UAD’nin de eski yargıçları 
arasından kendi başkanları tarafın-
dan belirleyeceği birer üyeyle değiş-
tirecektir. Daha da önemlisi, Barış 
Konferansı’nın tarafı “ilgili otorite-
lerin sunacağı görüş farklılıkları hak-
kında iki ay içinde kararını vermesi” 
için kurulan Komisyon, kendi yetki-
sini de köklü şekilde değiştirecektir. 
Komisyon, Konferans Başkanı’nın 
yerini alan Yürütme Kurulu Eş-Baş-
kanları’nın sunacağı “tüm hukuksal 
sorular hakkında tavsiyesini verme 
(give its advice as to any legal qu-
estion)” ve Eş-Başkanların “yetki-
lendirmesiyle tarafların sunacağı 
tüm uyuşmazlıklar” hakkında “ilgili 
taraflar için bağlayıcı olacak karar 
verme (decide, with binding force 
for the parties concerned)” yetkisini 
kendisine verecektir.
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Nitekim Eş-Başkanlar 20 Nisan 
1993’te ilettikleri çeşitli sorulardan 
oluşan beş taleple Komisyon’un gö-
rüşünü istemiştir. Komisyon’un bu 
süreçte yaptığı görüş bildirme çağrı-
larına -diğerlerinin aksine- Sırbistan, 
Karadağ ya da birlikte ilan ettikleri 
FRY adına hiçbir yanıt gelmemiştir. 
Zaten son ikisi 13 Ağustos 1993’te 
olmak üzere talep edilen konularda-
ki beş görüşünü açıklayan Badinter 
Komisyonu’na da bir daha başvu-
rulmayacaktır. Ancak FRY yetkilileri, 
daha sonra alacakları kararlarla Ko-
misyon’un görüşlerini benimseye-
cektir. 2000’de Miloseviç döneminin 
kapanmasını takiben YSFC’nin (tek) 
ardılı olma iddiası terk edilecek ve 
yeni bir devlet olarak yapılan üyelik 
başvurusu sonucunda BM üyeliği 
gerçekleşecektir.

Özel olarak YSFC’den bağımsızlıkları-
nı ilan eden devletlerin tanınmasının 
koşulları konusunda kendisini kuran 
AET ve üyelerinin dikkate alabilece-
ği hukuksal tavsiyelerini açıklayan 
Komisyon’un yorumlarının etkileri 
aslında günümüzde de sürmekte-
dir. Zira görüşleri, Soğuk Savaş’ın 
sona erdiği ve yeni dünya düzeninin 
olası siyasi ve hukuksal temellerinin 
tartışıldığı bir ortamda kendisini ve 
uluslararası sistemdeki konumunu 
yeniden tarif etmek isteyen AET/AB 
adına açıklanmaktadır. Dolayısıyla 
açıklanan her bir görüş, self-deter-
minasyon hakkının mevcut durumu 
çerçevesinde yapılan değerlendir-
melerden ziyade bu hakkın kullanı-
mının yeni usul ve esaslarını şekil-
lendirme hedefi, etkisi ya da işlevi 
de taşımaktadır.

Nitekim Komisyon’un ilk başlarda 
mevcut uluslararası hukuk kuralla-
rına uyma ilkesini özellikle ön plana 
çıkardığı görülmektedir. Bu çerçeve-
de, bağımsızlık ilan edenlerden mev-
cut iç/federal idari sınırları olduğu 
gibi kabul etmeleri (uti possidetis) 
ve kuvvet kullanma yoluyla değiş-
tirme yoluna gitmemeleri özellikle 
istenmiştir. Her ne kadar bu talepler 
gelişmelerin etkilerini sınırlama ve 
Avrupa’nın parçası olduğu mevcut 
uluslararası düzeni koruma amacı 
taşısa da, başta Almanya olmak Yu-
goslavya’nın dağılmasına itirazı ol-
mayan devletlerin nihayetinde sta-
tükoyu kendi lehlerine değiştirmeye 
çalıştığı da açıktır. Kuşkusuz bunun 
bir nedeni sahada yaşanan sıcak ge-
lişmelerdir. Sadece Yugoslavya’nın 
değil SSCB’nin de dağılması, bölge-
sel ve küresel güç dengelerinin ye-
niden kurulması çabalarına hız ver-
miştir. SSCB’nin aksine Yugoslavya 
Anayasası’nın kendisini oluşturan 
federal birimlere ayrılma hakkı tanı-
madığı da düşünüldüğünde, yükse-
len bağımsızlık taleplerine yönelik 
siyasal ve hukuksal tutum belirle-
mek de zorlaşmaktadır. Zira Soğuk 
Savaş sırasında yerleşen pozitif hu-
kuk kurallarına göre, halkların kendi 
kaderini tayin etmesi anlamına ge-
len self-determinasyon hakkı ancak 
ana ülkeden farklı hukuksal statüleri 
olan sömürgeler için bağımsızlık ila-
nı şeklinde kullanılabilmektedir. Baş-
ta azınlıklar olmak üzere bu hakları-
nı yönetime katılarak içte kullanma-
ları istenenlere ise bağımsızlık ilan 
etme, yani dış self-determinasyon 
hakkı verilmemiştir. Sömürgeciliğin 
tasfiyesi sırasında olgunlaşan ve he-
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men her devletin azınlıklara sahip 
olması nedeniyle genel kabul gören 
bu genel kural, uluslararası hukukun 
toprak bütünlüğü ve self-determi-
nasyon ilkelerini bir anlamda uzlaş-
tırması anlamına da gelmektedir.

Bu koşullarda kurulan Badinter Ko-
misyonu, güç ilişkilerinin etkilediği 
savaş siyaseti devam etmekteyken 
bağımsızlığını ilan eden bazı dev-
letlerin tanınmasına hukuksal ze-
min sağlayacak görüşleriyle dikkat 
çekmiştir. Örneğin, kurucu halkları-
nın federal kurumlarının sürdürme 
iradesi göstermek bir yana mevcut 
bağlarını da kopardığı devletlerin 
sona erebileceği açıklanmıştır. Bu 
çerçevede federal birimlerin devle-
tin kurucu unsurlarına fiilen sahip 
olmasına yapılan vurgu da önem-
lidir. Yerleşik hukuktan ayrışan bu 
görüşlerle toprak bütünlüğü ile 
self-determinasyon ilkeleri arasın-
daki ilişkinin ikincisi lehine genişle-
tildiği açıktır.

Öte yandan, bağımsızlık hakkı sa-
dece “kurucu halklar” bağlamında 
ele alınmakta, eski federal birimler 
içindeki azınlıklarla etnik grupların 
ancak iç self-determinasyon hakkına 
sahip olduğu görüşü benimsenmek-
tedir. Yeni devletlerin neredeyse her 
birinin içinde diğerlerine yakın un-
surlar yaşadığı düşünüldüğünde, bir 
denge arayışının güdüldüğü açıktır. 
Nitekim tanıma koşulları arasında 
azınlıklarla etnik grupların temel 
insan hak ve özgürlüklerini tanıma-
sı ve bireylere uyruk seçme hakkını 
verilmesi gibi unsurlar da sayılmak-
tadır (Görüş 5). 

Badinter Komisyonu’nun bağım-
sızlık ilanlarının yapılma biçimine/
zeminine dair görüşleri ise özellikle 
önemlidir (Görüş 4). Zira bağımsız-
lık ilanlarının referandumlarla tespit 
edilecek çoğunluk iradesini yansıt-
ması gerektiği, ayrıca özellikle Bos-
na-Hersek bağlamında gündeme 
geldiği gibi söz konusu çoğunluğun 
da “başlıca kesimlerinin/grupların 
çoğunluğunu” içermesi gerektiği 
vurgulanmıştır. (Nitekim Bosna-Her-
sek nüfusunun % 31’ini oluşturan 
Sırpların boykot ettiği referandum-
da oy kullananların % 99’unun des-
teklediği bağımsızlık kararının önce 
AET üyeleri sonra da BM tarafından 
tanıması eleştirilecektir.)

Bu tür görüşlerin bağımsızlık ilanının 
demokratik meşruiyetini tespit ve 
teşvik etme amacına (da) matuf ol-
duğu açıktır. Ancak bu önermelerin 
Yugoslavya’nın parçalanmasını aşan 
etkileri olacaktır. Güney Sudan’ın 
bağımsızlığı konusunda 2011’de ya-
pılan referandumda en az % 60 ka-
tılım şartının aranması, çoğunluğun 
sadece sayısal değil temsili de olma-
sı gerektiği anlayışının bir yansıma-
sıdır. Öte yandan, UAD’nin 2010’da 
verdiği Kosova danışma görüşünde 
bağımsızlık ilan edenlerin toprak 
bütünlüğü ilkesiyle bağlı olmadığı 
yorumunu yapmasının ve tıpkı Ba-
dinter Komisyonu gibi esas olanın 
“uluslararası ilişkilere girebilme ka-
pasitesi” yani tanınma olduğunu 
vurgulamasının daha farklı etkileri 
olacaktır. Zira böylece bir yandan (il-
gili 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi 
kararı bir yana) Badinter Komisyo-
nu’nun görüşlerinin aksine federal 
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birimlerin toprak bütünlüğü ve uti 
possidetis ilkesini gözetmesi şartı 
geri plana düşecektir. Ayrıca bağım-
sızlık ilanının meclisler kararları ve/
veya referandumlar yoluyla tespit 
edilen çoğunluğun iradesini yansıt-
ma ve azınlık haklarını garanti etme 
koşullarına bağlandığı (indirgendiği) 
kanaati de ön plana çıkmaya başla-
yacaktır. Nitekim 2010’larda “Badin-
ter Komisyonu’nun referandumlara 
yaptığı ısrarlı vurgu”ya da dikkat 
çeken Katalonya’dan İskoçya ve Ku-
zey Irak’a kadar birçok özel statülü, 
özerk ya da federe birimde meclis 
kararlarıyla desteklenmiş referan-
dumlar yapılacaktır. Kuşkusuz en il-
ginç örnek, 2014’te Ukrayna’nın Do-
netsk ve Luhansk kentlerinden olu-
şan Donbass bölgesinde söz konusu 
olduğu gibi bağımsızlık referandu-
munun idari birimler düzeyinde ya-
pılmasıdır. Çoğu yeni kural önerisi/
yorumu için söz konusu olduğu gibi, 
farklı konjonktürlerde ortaya çıkan 
bu uygulamaların öngörülenden 
farklılaştığı açıktır. Nitekim AB, Ba-
dinter Komisyonu’nun aksine, yu-
karıdaki örneklerde iç/federal idari 
sınırlar bağlamında uti possidetis 
ilkesinden bahsetmemiş ve merke-
zi devletleri toprak bütünlüğü ilkesi 
çerçevesinde desteklemiştir. Hatta 
Katalonya örneğinde bağımsızlık 
ilanının aktörlerine yönelik siyasi ve 
hukuksal önlemleri de onaylamıştır. 
Bu çerçevede merkezi yönetime ka-
tılma imkânlarının mevcudiyetine ve 
niteliğine, yani iç self-determinas-
yon hakkının kullanılabilir olduğuna 
yapılan vurguysa dikkat çekicidir.

Kısacası, Yugoslavya’nın dağılma sü-

recinde AET tarafından kurulan Ba-
dinter Komisyonu, yetkisinin niteliği 
ve kapsamı tartışma konusu olmakla 
birlikte, çalışmaları boyunca bağlayı-
cı olmayan hukuksal görüşlerini açık-
lamıştır. Böylesi durumlarda ortaya 
çıkan self determinasyon, tanıma, 
toprak bütünlüğü, ardıllık vb. esaslı 
sorunlar konusunda hukuk uzman-
larından görüş alınması anlamında 
bir ilktir. Ayrıca Avrupa kurumlarının 
hukuksal görüşlerinin tüm dünyada 
takip edildiğini de göstermektedir. 
Cari hukuku yeniden yorumlayan bu 
tür yapıların önündeki en büyük zor-
luk, belirli bir konjonktürde yapılan 
genel ve soyut yorumların başka dö-
nemlerde öngörülen sonuçları ver-
memesi ve hatta siyaseten istenme-
yen görüleri desteklemek için dahi 
kullanılabilmesidir.
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Bağlayıcı Menşei 
Bilgisi (Binding Origin 
Information (BOI))

–T. Mesut EREN–

Avrupa Birliği’ne (AB) ithali veya 
ihracı düşünülen herhangi bir ürü-
nün (tercihli rejim kapsamında ol-
sun veya olmasın) menşei hakkında 
AB’ye üye ülkelerin gümrük idareleri 
tarafından düzenlenen ve tüm AB 
üyesi ülkeleri için bağlayıcı olan ya-
zılı bir bilgidir. Bağlayıcı Menşei Bil-
gisi (BMB) başvurularında mevzuat 
gereği herhangi bir şekil şartı aran-
mamasına rağmen, yazılı olmaları 
ve gerekli bilgileri içermeleri gerek-
mektedir.  

BMB, belli bazı durumlarda kar-
maşık menşei kurallarının doğru 
yorumlanmasında, izlenmesi veya 
hesaplanması gereken yeni ürün-
lerin statülerinin belirlenmesinde 
yardımcı olmaktadır. Bu bilgiyle an-
lamlı ilişkisini kanıtlayabilen herkes 
başvurabilir. AB dışı bir ülkede ya-
şayan bir ihracatçı da herhangi bir 
AB ülkesinde bu belgeyi almak için 
başvuruda bulunabilir. Başvurular 
öncelikle bu bilginin kullanımıyla 
ilişkili AB üyesi ülkenin gümrük ida-
resine yapılırken, başvuru sahibinin 
ikamet ettiği üye ülke idaresine de 
yapılabilir. BMB’ni gümrük idarele-
ri, resmi başvurunun alındığı tarihte 
başlayan 120 gün içerisinde cevap-
lamak zorundadır. Bu bilgi veriliş 
tarihinden itibaren 3 yıl boyunca ge-
çerliliğini korur. BMB geri alınıp ge-
çersiz de kılınabilir. Gerialımı, başvu-

ru sahibinin verdiği yanlış veya eksik 
bilgi nedeniyle gerçekleşir. Geçersiz 
kılınması ise mevzuatta bir değişiklik 
olduğunda, bir Avrupa Birliği Adalet 
Divanı (ABAD) kararı ile uyumlu ol-
madığı ortaya çıktığında veya Dünya 
Gümrük Organizasyonunun menşei 
kurallarıyla uyumsuzluğu ortaya çık-
tığında söz konusu olur. 

BMB hiçbir şekilde tercihli rejim bel-
gesi veya menşei şahadetnamesi 
yerine geçmediği gibi, ilgili malların 
denetim veya kontrolünün yapılma-
sını da engelleyemez. 
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Bağlayıcı Tarife 
Bilgisi (Binding Tariff 
Information (BTI))  

–T. Mesut EREN–

Hukuki temelini Avrupa Birliği (AB) 
Gümrük Kodu’nun 12. maddesinden 
alan düzenlemeye göre AB Gümrük 
otoriteleri tarafından düzenlenen ve 
ilgili malların AB’nin Kombine No-
menklatürü Tarife Cetveli içerisinde 
hangi sınıflandırmaya tabi tutulaca-
ğı bilgisini tüm üye ülkelerde geçerli 
olacak şekilde içeren yazılı bir bilgi-
dir. İthali düşünülen bir mala hangi 
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gümrük tarifesinin uygulanacağının 
önceden bilinmesine yarar. Bu saye-
de ithalatçı veya ihracatçı hesapları-
nı bu doğru ve güvenilir bilgiye göre 
yaparlar. Gümrük otoriteleri de o 
malın Gümrük Tarife Cetveline göre 
sınıflandırmasını tekrar tekrar yap-
mak zorunda kalmazlar. 

BTB, gümrük idarelerine yazılı ola-
rak yapılmak zorundadır. 1 Ekim 
2019 tarihinden sonra yapılan baş-
vurular ise sadece online olarak 
EU-Trader-Portal üzerinden yapıl-
mak zorundadır. Verilen bağlayıcı 
bilginin geçerliliği ise farklılık göster-
mektedir. 1 Mayıs 2016 tarihinden 
sonra verilen BTB’ler, mevzuatta bir 
değişiklik olmazsa 3 yıl boyunca ge-
çerlidir. Bu tarihten önce verilenler 
ise 6 yıl geçerli kalacaktır.

Başvuru yetkili üye ülke gümrük ida-
resine yapılabileceği gibi, başvuru 
sahibinin ikamet ettiği üye ülkede 
de yapılabilir. Başvuruyu takiben en 
geç 3 ay içinde BTB’nin hak sahibine 
verilmesi gerekir. Ayrıca verilen her 
bilgi tek bir mal tipi için geçerli olup, 
mal grupları için toplu bir bilgi veril-
mesi söz konusu olmamaktadır. 
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Bail-out ve Bail-in 
(Kurtarma)

–Ömer Faruk ÖZTÜRK– 

Kurtarma (bail-out), bir birey, işlet-
me veya bir hükümetin iflas etmek-
te olan bir şirkete para veya kaynak 
sağlama hareketi olarak tanımlan-
maktadır. Aynı zamanda sermaye 
enjeksiyonu olarak da bilinmekte-
dir. Bail-in ise bail-out’ın tersidir. 
Bail-in alacaklı ve mevduat sahip-
lerine olan borçların iptal edilerek 
iflas eşiğindeki finans kurumuna ra-
hatlama sağlar. Bail-out’lar alacaklı-
ları kayıplardan korurken, bail-in’ler 
alacaklıları kayıpları üstlenmeye 
zorlar. Bail-out’lar hükümet gibi dış 
yatırımcılar borçların ödenmesi-
ne yardım etmek için para enjekte 
ederek bir borçluyu kurtardıkların-
da ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan 
bail-in ise borçların bir bölümünü 
sildirerek yükün bir kısmının alacak-
lılar tarafından taşınmaya zorlandığı 
durumda ortaya çıkmaktadır. Avro 
bölgesi borç krizi süresince, Yuna-
nistan, İrlanda, Portekiz, İspanya ve 
Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’ne 
bail-out kurtarma kredileri verilmiş-
tir. Bununla birlikte Mayıs 2014’de 
çıkarılan Bankaları Kurtarma ve Tas-
fiye Direktifi (Bank Recovery and 
Resolution Directive – BRRD) ban-
kaların hissedarları ile alacaklarının 
maliyetleri bir bail-in mekanizması 
üzerinden paylaşmalarını sağlayan 
kuralları içermektedir.
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Bakanlar Konseyi 
(Council of Ministers)

Bkz. Konsey

Basit Çoğunluk   
(Simple Majority) 

–A. Aslı BİLGİN–

Konsey’de karar alımı için öngö-
rülen karar yeter sayılarından bir 
tanesidir. Avrupa Birliği’nin İşleyişi 
Hakkında Antlaşma (ABİHA) md. 
238/1 uyarınca basit çoğunlukla 
karar alımının öngörüldüğü durum-
larda Konsey’in üye tam sayısının 
çoğunluğu ile hareket etmesi gerek-
mektedir. 27 Üye Devletten oluşan 
Birlikte bugün oy çokluğu ile karar 
alımı için gerekli Üye Devlet sayısı 
14’tür. Madde metninden de anla-
şıldığı üzere sadece Antlaşmalarda 
belirtilen durumlarda geçerli olan 

bu usul kapsamına ABİHA md. 241, 
242, 245, 247 dâhildir.
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Bakü Girişimi   
(Baku Initiative) 

–Sedef EYLEMER–

Avrupa Birliği’nin (AB) uluslararası 
girişimi olarak 2004 yılında Bakü’de 
gerçekleştirilen Enerji Bakanları 
Konferansı’nda INOGATE enerji ve 
TRACECA ulaştırma programlarının 
(Bkz. Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaş-
tırma Koridoru ve Bkz. Avrupa’ya 
Devletlerarası Petrol ve Gaz Taşı-
macılığı) parçası olarak başlatılmış-
tır. Azerbaycan’ın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Konferansa Avrupa 
Komisyonu ve Üye Devletlerin tem-
silcileri ile Hazar Denizi’ne kıyısı olan 
devletler olarak Azerbaycan, İran, 
Kazakistan ve Rusya; komşu ülkeler 
olarak Ermenistan, Gürcistan, Kırgı-
zistan, Moldova, Türkiye, Ukrayna, 
Özbekistan katılmıştır. Bu girişim, 
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AB ile Karadeniz’e ve Hazar Deni-
zi’ne kıyısı olan devletler ve onların 
komşuları arasında enerji ve ulaştır-
ma işbirliğine ilişkin politika diyalo-
ğu sağlamayı amaçlamaktadır. Bu 
kapsamda enerji piyasalarının aşa-
malı olarak entegrasyonu ve Hazar 
petrol ve doğal gaz kaynaklarının 
Avrupa’ya güvenli şekilde taşınma-
sı temel hedeflerdendir. Taraflar, 
Hazar Denizi kıyı ve komşu devlet-
lerinde bölgesel enerji piyasalarının 
aşamalı gelişimi, yeni altyapılar için 
fon sağlanması, enerji etkinliğine 
yönelik proje ve programların baş-
latılması, bu ülkelerin enerji piyasa-
ları ile AB piyasası arasında aşamalı 
entegrasyonun sağlanması üzerinde 
durmaktadırlar. 
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Baltık Devletleri   
(Baltic States) 

–Hatice YAZGAN–

Sovyetler Birliği’ni oluşturan 15 
cumhuriyet içinde yer alan Baltık 
Devletleri, 1991 yılında bağımsız-
lıklarını kazanarak 2004 yılında 
Doğu Genişlemesi kapsamında 
Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Es-
tonya, Letonya ve Litvanya’dır. 23 
Ağustos 1939 yılında imzalanan 
Molotov-Ribbentrop Paktı olarak da 
bilinen ve Baltık Ülkelerinin işgalini 
hazırlayan Alman-Sovyet Saldırmaz-
lık Paktı’nın 50. yılında, 23 Ağustos 
1989 tarihinde üç Baltık devletinde 
yaşayan iki milyona yakın kişi el ele 
tutuşarak 600 km’lik bir insan zinci-
ri oluşturmuştur. Baltık Yolu (Baltic 
Way) ya da Baltık Zinciri olarak ad-
landırılan eylem, bu ülkelerin ba-
ğımsızlık talebini gösteren önemli 
bir adım olarak kabul edilmiştir. 
Baltık ülkeleri bağımsızlıklarını ka-
zanmalarının ardından, AB ve Kuzey 
Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) 
üyeliği için başvuru yapmıştır. AB 
sürecinde Estonya, Birlik ile üyelik 
müzakerelerine başlayan ilk grup 
ülkeler arasında yer almıştır. Her 
üç ülke de 2004 yılında AB ve NATO 
üyesi olmuştur. 

Baltık ülkeleri gerek genişleme sü-
recinde gerekse AB üyelikleri döne-
minde AB gündemine Rusya Fede-
rasyonu ile ilişkileri bağlamında da 
girmiştir. Genişleme süreçlerinde 
Rusça konuşan azınlıkla ilgili düzen-
lemeler özellikle Estonya ve Leton-
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ya’nın AB süreçlerinde zorlandıkları 
bir alan haline gelmiş, AB üyesi ol-
duktan sonra da Rusya ile gerilimli 
ilişkiler yaşadıkları dönemler olmuş-
tur. Nitekim 2007 yılı mayıs ayında, 
Estonya’da, başkent Tallinn’de Sov-
yet dönemini simgeleyen savaş anı-
tının kaldırılması ile ülkede yaşayan 
Rus azınlık protesto gösterilerinde 
bulunmuştur. Olaylar akabinde Es-
tonya devlet kurumları siber saldı-
rıya uğramış ve Estonya hükümeti 
saldırıdan Rusya’yı sorumlu tut-
muştur. Baltık ülkeleri’nin Rusya’ya 
enerji bağımlılıklarını azaltmak için 
girişimleri yanında, Rusya ile AB’nin 
ortak komşularının yer aldığı Avru-
pa Komşuluk Politikası ve Doğu Or-
taklığı’nın sonuçları bu ülkeler için 
Rusya ile ilişkileri bakımından önem 
taşımaktadır. Bu ülkeler AB tarafın-
dan Baltık bölgesini kapsayan “Bal-
tık Denizi Bölgesi için Avrupa Birliği 
Stratejisi” (European Union Stra-
tegy for the Baltic Sea Region) gibi 
girişimlerde de diğer AB üyesi bölge 
ülkeleri ve komşu ülkeler birlikte yer 
almaktadır. 
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Bankacılık Birliği 
(Banking Union) 

–Naib ALAKBAROV–

Bankacılık Birliği, Avrupa Birliği (AB) 
bankalarının daha güçlü ve daha iyi 
denetlenmelerini sağlamayı amaç-
lamaktadır.

Son AB bölgesi krizine cevaben, 
Avrupa Komisyonu Tek Pazar için 
daha güvenli bir finansal sektör 
oluşturmak için çeşitli girişimlerde 
bulundu. Bu girişimler, 27 AB ülke-
sindeki tüm finansal aktörler için 
tek bir rehber oluşturmaktadır. Bu 
kurallar şunları içermektedir:

• bankalar için daha güçlü ihtiyati 
şartlar

• mudiler için gelişmiş koruma

• başarısız bankaları yönetmek 
için kurallar

Bu ilkeler tek kural defteri banka-
cılık birliğinin temelidir. Bankacılık 
birliğinin şu anda üç ayağı var: Tek 
Denetim Mekanizması (SSM), Tek 
Çözümleme Mekanizması (SRM) 
ve Avrupa Mevduat Garanti Planı 
(EDIS). 

Mali kriz, Avro Bölgesi Borç Krizi’ne 
doğru geliştikçe, özellikle birbirine 
bağımlı olan Avro bölgesi ülkeleri 
için bankacılık sisteminin daha derin 
bir entegrasyonunun gerekli olduğu 
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anlaşıldı. Bu nedenle, AB bankacılık 
birliğinin oluşturulması için yol ha-
ritasına dayanarak, AB kurumları, 
bankalar için Tek Denetim Mekaniz-
ması (SSM) ve Tek Çözümleme Me-
kanizması (SRM) kurmayı kabul etti 
(bu iki mekanizma şimdi yürürlükte 
ve tam olarak işler durumdadır). 
Bankacılık birliği, Avro bölgesindeki 
ülkeler için geçerlidir. Avro bölgesi 
dışı ülkeler de katılabilir.

Tam teşekküllü bir bankacılık birliği-
ne atılan bir adım olarak, Komisyon 
Kasım 2015’te bir Avrupa Mevduat 
Garanti Planı (EDIS) için bir öneride 
bulundu. Bu, bankacılık birliğindeki 
tüm perakende mevduat sahipleri 
için daha güçlü ve daha düzenli bir 
sigorta teminatı sağlayacaktır. 

Ekim 2017’de, Avrupa Komisyonu, 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey’i 
bankacılık birliğine yönelik önlem-
lerin kabul edilmesinde hızlı bir 
şekilde ilerlemeye ve bankacılık 
birliği mimarisinin tüm bölümlerini 
tamamlamaya çağıran bir iletişim 
yayınladı.
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Barber Protokolü  
(Barber Protocol) 

–İlke GÖÇMEN–

Barber Protokolü olarak anılan Ma-
astricht Antlaşması’na (1993) ekli 
“Avrupa Topluluğu Antlaşması mad-
de 119 hakkında Protokol”, Avru-
pa Birliği Adalet Divanının (ABAD) 
C-262/88 sayılı ve 17 Mayıs 1990 
tarihli Barber kararının bir sonucu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ne-
denle önce karardan sonra Proto-
kol’den bahsetmek uygun olur. 

Barber kararı, eşit iş için eşit ücret 
ilkesi hakkındaki Avrupa Ekono-
mik Topluluğu Antlaşması’nın 119. 
maddesinin yorumu ile ilgilidir. Bu-
rada Bay Barber, önceki işvereni Gu-
ardian ile zorunlu işten çıkarılmayı 
takiben erken emeklilik aylığı alma 
hakkı yönünden ihtilafa düşmüş-
tür. Özetle Bay Barber, 52 yaşında 
olduğu 31 Aralık 1980 tarihinden 
itibaren işten çıkarılmıştır. Bay Bar-
ber, Guardian’dan belirli ödemeler 
almakla birlikte emeklilik aylığına 
62. yaşı ile birlikte hak kazanacak-
tır. Bununla birlikte, Bay Barber ile 
aynı koşullardaki bir kadın –diğer-
lerinin yanında– hemen emeklilik 
aylığına hak kazanabilmektedir. 
Adalet Divanına göre birincisi bir 
işveren tarafından işçinin zorunlu 
işten çıkarılması ile bağlantılı ola-
rak işçiye ödenen yararlar, ister bir 
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istihdam sözleşmesi uyarınca ister 
kanuni hükümler nedeniyle isterse 
de gönüllülük temelinde ödeniyor 
olsun, 119. maddenin kapsamı için-
de kalır. İkincisi, özel mesleki sistem 
uyarınca ödenen aylıklar 119. mad-
denin kapsamı içinde kalır. Üçüncü-
sü zorunlu işten çıkarılmış bir kadın 
hemen emeklilik aylığına hak kaza-
nırken aynı durumdaki bir erkeğin 
normal emeklilik yaşında gecikmeli 
olarak emeklilik aylığı talep edebil-
mesi 119. maddeye aykırıdır. Dör-
düncüsü, 119. madde ulusal mah-
kemeler önünde ileri sürülebilirdir 
ve ulusal mahkemeler bu maddenin 
bireylere bahşettiği hakları koruma-
lıdır. Son olarak, Adalet Divanı, veri-
lecek kararın özel emeklilik sistem-
lerinin finansal dengesi üstündeki 
olası etkileri nedeniyle zamansal et-
kileri üstünde durmuştur. Buna göre 
119. maddenin doğrudan etkisi, bu 
kararın verildiği tarihten önceki bir 
aylığa hak kazanıldığını iddia etmek 
amacıyla kullanılamaz. Bununla 
birlikte, uygulanabilir ulusal hukuk 
uyarınca bu tarihten önce hukuki 
muamele başlatan veya denk bir 
iddiada bulunan kişiler bu tespitten 
hariç tutulmuştur. 

Bu karar, tüm üye devletler tarafın-
dan öylesine önemli görülmüştür 
ki, kararın etkileri ile ilgili kurucu 
antlaşmalar ile eş seviyede bir Pro-
tokol ile düzenleme getirilmiştir. 
Maastricht Antlaşması’na ekli “Av-
rupa Topluluğu Antlaşması madde 
119 hakkında Protokol”, nam-ı diğer 
Barber Protokolü, şu şekilde kaleme 
alınmıştır: “Antlaşma’nın 119. mad-
desi amaçlarıyla mesleki sosyal gü-

venlik sistemleri altındaki yararlar, 
uygulanabilir ulusal hukuk uyarınca 
17 Mayıs 1990 tarihinden önce hu-
kuki muamele başlatan veya denk 
bir iddiada bulunan [ilgili kişilerin] 
durumu hariç olmak üzere, eğer bu 
tarihten önceki istihdam dönemleri-
ne atfedilebilir ise ve o ölçüde ücret 
olarak kabul edilemez”. Bugün de 
bu Protokol, 33 nolu Protokol olarak 
ve “Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hak-
kında Antlaşma’nın 157. Maddesi 
Hakkında Protokol” adıyla varlığını 
sürdürmektedir. Barber Protokolü, 
üye devletlerin kurucu antlaşma 
değişikliği aracılığıyla ABAD kararla-
rı üzerine söz söyleyebilmesinin ör-
neklerinden biri olduğu için özellik 
taşımaktadır.

Barber Protokolü, Adalet Divanı ta-
rafından daha sonraki kararları ile 
yorumlanmıştır. Örneğin C-57/93 
sayılı ve 28 Eylül 1994 tarihli Vroe-
ge davasında Barber Protokolü’nün 
Barber kararını açıklamak amaçlı mı 
olduğu, yoksa daha geniş kapsamlı 
mı olduğu tartışılmıştır. Bu davada, 
Birleşik Krallık’a göre Barber Proto-
kolü, mesleki emeklilik sistemlerin-
de oluşabilecek her türlü cinsiyet 
temelindeki ayrımcılığa, dolayısıyla 
bu tür planlara katılma hakkına yö-
nelik ayrımcılığa da uygulanabilir ol-
malıdır. Öte yandan, Almanya’ya ve 
Komisyona göre her ne kadar genel 
terimlerle kaleme alınmışsa da bu 
Protokol, Barber kararı ile birlikte 
okunmalıdır ve bu kararın zaman 
bakımından etkisini sınırlandırmak 
dışında daha geniş bir kapsama 
sahip kabul edilmemelidir. Adalet 
Divanına göre bu Protokol, Barber 
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kararını mesleki sosyal güvenlik sis-
temi altında ödenebilir olan her tür-
lü yarara genişletse ve bunu kuru-
cu antlaşmaya dahil etse bile, esas 
olarak, Barber kararındaki yorum 
ile aynı yorumu benimsemiştir. Do-
layısıyla, örneğin Barber Protokolü 
mesleki emeklilik planına katılma 
hakkı bakımından herhangi bir etki-
ye sahip bulunmamaktadır.
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Barre Raporları   
(Barre Reports)

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

Barre Raporları, zamanın Avrupa 
Komisyonu Ekonomik ve Finansal 
İşler Komisyon üyesi olan Fransız 
Reymond Barre tarafından hazır-

lanmış olup, Ekonomik ve Parasal 
Birlik’in temellerini atan raporlar 
olarak anılmaktadır. Barre ve ekibi, 
1. Barre Raporu olarak adlandırılan 
Şubat 1969 memorandumunu ve 
2. Barre Raporu olarak adlandırılan 
Mart 1970 tebliğini hazırlamıştır. 
Barre Raporları, Werner Komite-
si’nin çalışmalarına esas oluştur-
muşlardır. 

Barre Raporları’nın ortaya çıkışı ve 
sonrasında uygulanışı, Almanya ve 
Fransa’nın ekonomi politikaların-
daki farklılıklardan büyük ölçüde 
etkilenmiştir. Sözkonusu farklılıklar 
Ekonomik ve Parasal Birlik yaratma 
sürecinde daha da belirgin hale gel-
miştir. Fransa, parasalcı yaklaşımın 
temsilciliğini yaparken Almanya 
iktisadî yaklaşımı benimsemiştir. 
Fransa’nın temsil ettiği parasalcı 
yaklaşım, döviz kuru istikrarını ve 
destek mekanizmalarını gerekli gö-
rürken, parasal bütünleşmeyi Av-
rupa bütünleşmesi sürecinde en 
önemli itici güç olarak tanımlamış-
tır. Almanya’nın benimsediği iktisa-
dî yaklaşıma göre ise ekonomi poli-
tikalarında işbirliği, enflasyon başta 
olmak üzere bazı makroekonomik 
performanslarda birbirine yakınlaş-
ma, Ekonomik ve Parasal Birlik için 
gerekli ön koşullar olarak kabul edil-
miştir. 

Ekonomik ve Parasal Birlik ile ilgili 
ilk memorandum, Komisyon tarafın-
dan Şubat 1968’de Konsey’e sunul-
muştur. Sözkonusu memorandum, 
döviz kuru düzenlemeleri için ortak 
tutum belirleme, dalgalanma marj-
larını ortadan kaldırma, ortak des-
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tek mekanizması belirleme ve ortak 
bir Avrupa para birimi oluşturma 
önerilerini içermiştir. Bu haliyle il-
gili öneriler, Fransa’nın parasalcı 
yaklaşımını yansıtmıştır. Ancak ilgili 
öneriler, sadece parasalcı yaklaşımı 
dikkate aldığı için Almanya ve Hol-
landa’nın karşı görüşleri nedeniyle 
kabul görmemiştir. 

Şubat 1968’de Komisyon tarafın-
dan hazırlanıp Konsey’e sunulan ilk 
memorandumun kabul edilmemesi 
üzerine Barre, parasalcı yaklaşım 
ile iktisadî yaklaşımı harmanlayan, 
pragmatik ve stratejik bir yaklaşım 
geliştirmiştir. Barre, spekülatif fi-
nansal ataklar karşısında parasını 
devalüe etmek durumunda kalabi-
lecek olan üye ülkelere, “finansal 
birlik” adı altında, finansal destek 
mekanizmalarının işletilmesi görü-
şünü savunmuştur. Sözkonusu fi-
nansal birlik aynı zamanda yapısal 
reformların gerçekleştirilmesi için 
gerekli alt yapıyı oluşturacak ve 
böylece Komisyon’un etki alanını 
genişletecektir. Komisyon mekaniz-
maları, hantal ulusal mekanizmalar-
dan daha etkili olacaktır. 

Barre, Almanya ve Hollanda hü-
kümetlerinin savunduğu iktisadî 
yaklaşımı son derece rasyonel bir 
şekilde benimsemiştir. Döviz kuru 
paritelerinde istikrarın sağlanabil-
mesi için ekonomik yakınlaşmanın 
gerekli olduğu ve para birliğinin 
ekonomik birliğin adeta tacı olduğu 
görüşünü savunmuştur. Barre’nin 
Ekonomik ve Parasal Birlik ile ilgili 
görüşleri, Şubat 1969’da, Komisyon 
memorandumuyla açıklanmıştır. 

Sözkonusu memorandum, 1. Barre 
Raporu olarak anılmaktadır. 

1. Barre Raporu, Avrupa bütünleş-
mesi için önemli bir kilometre taşı 
olan Aralık 1969 The Hague Zirve-
si’nin tartışmalı gündem maddele-
rinden birini oluşturmuştur. Barre, 
The Hague Zirvesi sonrasında konu 
üzerinde çalışmaya devam etmiş 
ve Mart 1970’de, 2. Barre Raporu 
olarak anılan Komisyon tebliğini 
açıklamıştır. 2. Barre Raporu, 1. Bar-
re Raporu’nda vurgulanan esasları 
yinelemiş olmakla birlikte özellikle, 
üye ülkelerin ekonomi politikaların-
da uyumun sağlanabilmesi için ge-
rekli ulusal ilkelerin belirlenmesine 
öncelik vermiştir. Ayrıca, Ekonomik 
ve Parasal Birlik hedefine ulaşmak 
için üç aşamadan oluşan, on yıllık 
bir çalışma programı belirlemiştir. 

2. Barre Raporu, üye ülkelerin eko-
nomi politikalarının birbirine yakın-
laşmasına öncelik vermekle birlikte 
bu süreçte ortak bir kurumsal me-
kanizma öngörmemiştir. Aynı şe-
kilde, ulusal maliye politikalarında 
uyumun nasıl sağlanacağına ilişkin 
ipuçları da vermemiştir. Ancak bun-
ların yanısıra, Şubat 1968’de açıkla-
nan ve şüpheyle karşılanan ilk me-
morandumun ortak bir Avrupa para 
birimi oluşturma önerisini yinele-
miştir. Tüm bu unsurlarıyla 2. Barre 
Raporu, 1979 yılında kararlaştırılan 
Avrupa Para Sistemi’nin ve Avrupa 
Tek Senedi’nin (1987) temelini oluş-
turmuştur. 
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Basel Sermaye Yeterlilik 
Düzenlemesi (Basel 
Capital Adequacy 
Regulation) 

–İmre ERSOY–

Basel Sermaye Yeterlilik Düzenle-
mesi kuralları üç sütun üzerine otur-
maktadır. Birinci sütün Minimum 
Sermaye Gereksinimi, ikinci sütun 
Ulusal Denetçiler ve üçüncü sütun 
Şeffaflık ile ilgilidir. Basel Komitesi, 
G-10’un uluslararası bankalarına 

yönelik olacak şekilde, 1988 yılında 
Basel I Sermaye Yeterlilik Uzlaşısını 
(Basel I) düzenlemiştir. Basel I, 1993 
yılında yürürlüğe girmiştir ve sade-
ce gelişmiş ülkeler tarafından değil 
kısa sürede, gelişmekte olan ülkele-
rin de standardı haline gelmiştir. Ba-
sel I, dönemin en önemli risk unsu-
runu oluşturan kredi riski için geliş-
tirilmiştir. Basel I sermaye yeterlilik 
hesaplamasına göre toplam serma-
ye / kredi riski rasyosu minimum %8 
olacak şekilde düzenlenmiştir.

Basel I bilanço içi ve dışı kalemlere 
çeşitli risk ağırlıkları tanımlamıştır. 
Bu risk ağırlıklarına göre bilanço içi 
kalemlerden Devlet ve Merkez Ban-
kası’na nakit krediler için %0 risk 
ağırlığı tanımlanmıştır. Bunun anla-
mı bankaların portföylerinde devlet 
tahvili veya hazine bonosu taşımak 
için hiçbir ek sermayeye ihtiyaç duy-
mamalarıdır. Kamu kuruluşlarından 
alacaklara %10 risk ağırlığı tanımla-
nırken, OECD üyesi ülke bankaların-
dan alacaklar için tutulması gereken 
ek sermaye %20’dir. Bu durum Tür-
kiye gibi OECD üyesi ülkelerin borç-
lanmasında avantaj yaratmaktaydı. 
İpotekli ev kredileri için risk ağırlığı 
%50, ticari krediler ve tüm diğer 
krediler için risk ağırlığı ise %100 
olarak hesaplanmıştır. Bilanço dışı 
kalemler için de uygun risk ağırlığı 
uygulanmıştır.

1996 yılında türev enstrümanlar 
konusunda yaşanan problemler ne-
deniyle Basel I ticari pozisyonların 
piyasa riskini de içerecek şekilde ye-
nilenmiştir. Yeni düzenlemeye göre 
sermaye yeterliliği kredi ve piyasa 
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riskini de içerecek şekilde %8 olarak 
saptanmıştır. Basel I, risk hesapla-
ma seçenekleri olarak kredi ve pi-
yasa riski için Standart Yöntem yanı 
sıra Piyasa Riski için İçsel Model VaR 
(Value at Risk – Riske Maruz Değer) 
seçeneğini de sunmaktadır. RMD 
Modelleri belli bir güven aralığında 
ve belirlenmiş bir dönem için söz 
konusu olabilecek maksimum riski 
ölçer ve tek bir rakamsal değer ola-
rak ifade eder. 

Basel I’in eksiklerini ortadan kaldı-
racak, operasyonel riski kapsayacak 
ve kredi riskini de yeniden düzen-
leyecek şekilde 1999 yılında çalışıl-
maya başlanmış ve 2004’de Basel 
II düzenlemeleri tamamlanmıştır. 
Basel II yenilenmiş kredi riski, Basel 
I’deki ile aynı kalan piyasa riski ve 
yeni eklenmiş olan operasyonel risk 
için minimum %8 sermaye bulun-
durmayı gerektirmektedir.

Basel II’de kredi riskinin ölçümü için 
kullanılan Standart Yöntem; ülke, 
banka veya şirketlere verilecek kre-
dilerin risk ağırlıklarını Derecelen-
dirme Şirketlerinin verdiği kredi de-
recelerine göre saptamaktadır. Te-
mel ve Gelişmiş İçsel Derecelendir-
me Yöntemleri ise bankaların ülke, 
banka veya şirketlere verecekleri 
krediler için risk ağırlıklarını kendi-
lerinin saptamasını öngörmektedir. 
İçsel Derecelendirme Yöntemleri 
dört çeşit veriden bazılarının veya 
hepsinin banka tarafından 5-7 yıllık 
veri tabanı oluşturularak sağlaması 
üzerine kuruludur. Bu veriler Temer-
rüde Düşme Olasılığı (PD), Temerrüt 
Durumunda Oluşacak Zarar (LGD), 

Temerrüde Düşme Anındaki Risk 
Tutarı (EAD) ve Vade (M) ile ilgili ve-
rilerdir.

Piyasa Riski için söz konusu olan 
Standart Yöntem, bankaların taşı-
dığı ticari pozisyonların faiz, kur ve 
fiyat risklerini Komite tarafından 
tanımlanan risk katsayıları ile ağır-
lıklandırır. İçsel Modeller ise Varian-
ce- Covariance, Tarihsel Benzetim, 
Monte Carlo gibi yöntemler kulla-
narak Maruz Kalınan Riski hesaplar. 

Operasyonel Risk ise yetersiz ya 
da işlemeyen iç süreçler, sistem-
ler, insanlar ya da dışsal etkenler 
nedeniyle ortaya çıkabilecek zarar 
riskidir. Operasyonel Riskin hesap-
lanmasında Temel Gösterge Yakla-
şımı, Standart Yaklaşım ve Gelişmiş 
Ölçüm Yaklaşımı seçenekleri vardır.

Global kriz ve Avro krizi göstermiştir 
ki bankaların sermaye yeterlilikleri 
ve likiditeleri ile ilgili sorunları yanı 
sıra çok yüksek kaldıraç kullanmakla 
ilgili de problemleri vardır. Bu bağ-
lamda bankaların sermaye gereksi-
nimleri için ve likidite riski için krize 
karşı önlem oluşturacak şekilde ya-
sal düzenlemeler yapılmıştır. Dola-
yısıyla Basel III krize karşı bir reak-
siyon olarak devreye girmiştir. Basel 
III 2014’den itibaren uygulanmaya 
başlanmıştır. Basel III yasal sermaye 
ve likiditenin miktar ve kalitesini ar-
tırmıştır. 

Basel III’ün 7 Aralık 2017’de son şekli 
verilen düzenlemeleri köklü değişik-
likler getirdiği için Piyasa tarafından 
Basel IV olarak adlandırılmaktadır. 
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Basel III’ün 2017 reformu (Basel IV) 
1 Ocak 2022’de uygulanmaya başla-
nacaktır ve tam anlamıyla uygulama 
1 Ocak 2027 tarihi itibariyle gerçek-
leşecektir. Basel IV, Basel II ile ilgili 
ciddi değişiklikler yaratmaktadır. Bu 
değişiklikler bankaların kendi riskle-
rini hesaplama serbestisini azaltma 
ve Basel II’yi daha basitleştirme adı-
na yapılan düzenlemelerdir.

AB, Sermaye Gereksinimleri Direk-
tifi (Capital Requirements Directive 
– CRD) adı altında Basel düzenle-
melerine paralel düzenlemeler yap-
maktadır.
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Başkanlık (Presidency) 

–Kamuran REÇBER–

Avrupa Birliği (AB) sisteminde baş-
kanlık olgusunu AB’nin gerek ana 
gerek yardımcı organlarında tespit 
etmek mümkündür. Bu konuda AB 
Zirvesi, Konsey, Komisyon, Avrupa 
Birliği Adalet Divanı Başkanlığı gibi 

örnekler verilebilir. Bunlardan Zirve 
Başkanı özellikle Lizbon Antlaşma-
sı’nın (2009) yürürlüğe girmesiyle 
birlikte daha da ilginç hale gelmiştir. 

On tertip şeklinde toplanan Konsey 
bünyesinde Dış İlişkiler Konseyi ter-
tibi dışında, Konsey Başkanlığı’nın 
önceden kurulmuş üç Üye Devlet-
ten oluşan grup tarafından 18 ay-
lık bir süre için yürütülmesi ve bu 
grupların, AB bünyesinde coğrafi 
dengeler ve çeşitlilikler dikkate alı-
narak Üye Devletlerin eşit rotasyo-
nu ile oluşturulması öngörülmüştür. 
Grubun her üyesinin sırayla altı aylık 
sürelerle Dış İlişkiler Konseyi tertibi 
dışında, tüm Konsey tertiplerine 
başkanlık etmesi ve grubun diğer 
üyelerinin ortak bir program teme-
linde Başkanı tüm yükümlülüklerin-
de desteklemesi kabul edilmiştir. 

Daimî Temsilciler Komitesi Başkan-
lığı’nın Genel İşler Konseyi Başkanlı-
ğı’nı yürüten Üye Devletin bir tem-
silcisi, Siyaset ve Güvenlik Komitesi 
Başkanlığı’nın ise Yüksek Temsilci 
tarafından yürütülmesi öngörül-
müştür. Konsey’in aksi yöndeki bir 
kararı hariç olmak üzere, Dış İlişkiler 
Konseyi tertibi dışında, çeşitli Kon-
sey tertiplerinin hazırlık organları-
nın Başkanlığı’nın, söz konusu ter-
tibin Başkanlığı’nı yürüten grubun 
üyesi tarafından yürütülmesi kabul 
edilmiştir. 

Genel İşler Konseyi’nin, Komisyon 
ile işbirliğinde çok yıllı programlar 
çerçevesinde farklı Konsey tertip-
lerinin çalışmalarında tutarlılığı ve 
devamlılığı sağlaması ve Başkanlığı 
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yürüten Üye Devletlerin, Konsey 
Genel Sekreterliği’nin yardımıyla, 
Konsey çalışmalarının düzenlenme-
si ve düzgün işlemesi için gerekli 
tüm önlemleri alması benimsen-
miştir. 

Konsey Başkanlığı, özellikle Konsey 
tertiplerinden birinin birbirinden 
farklı dosyaları ele almaya başla-
dığında, ilgili ulusal temsilcilerin 
toplantılara iştirak etmelerini sağ-
layacak biçimde, kendi aralarında 
bağlantılı olan gündem konularını 
gruplandırarak Konsey gündemleri-
ni organize etmektedir.
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Batı Afrika Ülkeleri 
Ekonomik Topluluğu 
(Economic Community 
of West African States 
(ECOWAS))

–Melis BOSTANOĞLU–

ECOWAS, 15 Batı Afrika ülkesinin 
Lagos Antlaşması’nı imzalaması ile 
28 Mayıs 1975 tarihinde bölgede 
ekonomik entegrasyonu teşvik et-
mek amacıyla kurulmuştur. Toplulu-

ğa 1996 yılında Yeşil Burun Adaları 
üye olurken, Moritanya 2000 yılın-
da üyelikten ayrılmıştır. Örgüt, 5,1 
milyon km2’lik bir coğrafi alandan 
ve yaklaşık 300 milyonluk nüfus-
tan oluşmaktadır. Mevcut ECOWAS 
Üye Devletleri: Benin, Burkina Faso, 
Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, 
Gine Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Ni-
jerya, Senegal, Sierra Leone, Yeşil 
Burun Adaları ve Togo’dur. Toplulu-
ğun kurulmasındaki başlıca amaç, 
Avrupa Birliği (AB) benzeri bir yapı 
oluşturarak refahı artırmak, bölge 
içinde işbirliğini geliştirmek ve bü-
tünleşmeyi sağlamak, sürdürülebilir 
ekonomik bir büyüme ve kalkınma 
sağlamak, malların, hizmetlerin ve 
insanların serbest dolaşımı ve ortak 
gümrük tarifesi uygulanmasını ön-
gören ortak pazar ve para birimine 
sahip bir siyasi ve ekonomik birlik 
kurmaktır. 2000 yılında kurulan 
ECOWAS Parlamentosuna Nijerya 
ev sahipliği yapmaktadır. 30 Haziran 
2014 tarihinde AB ve ECOWAS ara-
sındaki Ekonomik Ortaklık Anlaşma-
sı müzakereleri sona ermiştir. Bu-
nun yanı sıra, Türkiye’nin ECOWAS 
ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 
müzakerelerine başlama isteği, 
2010 Ocak ve Mart aylarında diplo-
matik kanaldan topluluğa iletilmiş 
olsa da, henüz bir yanıt alınamamış-
tır.
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Dışişleri Bakanlığı. Batı Afrika Dev-
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nomic Community of West African 
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Batı Avrupa Birliği 
(Western European 
Union)

–Hatice YAZGAN–

1948 yılında Birleşik Krallık, Fransa 
ve Benelüks ülkeleri arasında imza-
lanan Brüksel Antlaşması ile kuru-
lan Batı Avrupa Birliği (BAB), Avru-
pa için ortak bir savunma politikası 
oluşturulması fikrinin temellerini 
teşkil eden bir savunma ittifakı ola-
rak bilinmektedir. “Ekonomik, Sosyal 
ve Kültürel İşbirliği ve Kolektif Meş-
ru Savunma Antlaşması” (Treaty on 
Economic, Social and Cultural Colla-
boration and Collective Self-Defen-
ce) olarak da bilinen Brüksel Antlaş-
ması’nda yer alan ortak savunma 
maddesi BAB’ın kuruluşuna giden 
yolu açmıştır. BAB’ın temel amacı, 
“bir dış saldırı durumunda karşılıklı 
askeri yardımın sağlanması” ola-
rak tanımlanmıştır. Pleven Planı ve 
Avrupa Savunma Topluluğu’nun 
(AST) kurulması için atılan adımla-
rın başarısızlıkla sonuçlanmasının 
ardından, 1954 yılında Brüksel Ant-
laşması gözden geçirilmiş, yeni üye-
lerin katılımına olanak sağlayacak 
hale getirilerek, BAB’a tam işlerlik 
kazandırılmıştır. Nitekim bu tarihte 
İtalya ve Almanya BAB üyesi olmuş, 
sonrasında da üye sayısı, İspanya, 

Portekiz (1990) ve Yunanistan’ın 
(1995) katılımı ile 10’a yükselmiştir. 
Üyelik dışında gözlemci üye ve ortak 
üyelik gibi statülerle diğer Avrupa 
ülkeleri de BAB ile kurumsal bağlar 
kurmuştur. Kurulduğunda merkezi 
Londra’da olan, BAB’ın kurumları; 
Dışişleri ve Savunma Bakanlarından 
oluşan Konsey, Genel Sekreter’in 
başkanlık ettiği Sekreterya ve Pa-
ris’te üye devlet temsilcilerinden 
oluşan Asamble’dir. 1992 yılında 
BAB sekreteryası Londra’dan Brük-
sel’e taşınmıştır.

Literatürde 1980’li yılların başına 
kadar BAB’ın, güvenlik ve savunma 
konularında üye devletler arasın-
da görüş alışverişinin yapılmasına 
olanak sağlayan bir kurum özelliği 
kazandığı, kimi görüşlere göre ise 
etkisiz ve can çekişen bir kuruma 
dönüştüğü tartışılmaktadır. Nitekim 
uygulamada savunma konusunda 
BAB üyelerinin de üye olduğu NATO 
ön plana çıkmıştır. 1984 yılında ya-
yınlanan Roma Deklarasyonu ile 
BAB’ın canlandırılması ve kapsam 
ve politikalarının geliştirilmesi yö-
nünde karar alınmıştır. BAB’A bağlı 
Paris’te Güvenlik Çalışmaları Ens-
titüsü ve Madrid’de Uydu Merkezi 
kurulmuştur. Bu dönemde BAB’ın iş-
levi ve Avrupa güvenlik ve savunma-
sındaki rolü, üye devletler arasında 
görüş ayrılıklarını da yansıtmıştır. 
Birleşik Krallık BAB’ın, NATO’nun ro-
lünü gölgelememesi gerektiğini vur-
gulamıştır. BAB otonom olarak ya da 
NATO ve AGİT’le birlikte operasyon-
lar gerçekleştirmiştir. Örnek olarak, 
1987-1988 yıllarında Hürmüz Boğa-
zı’nda mayın temizleme operasyo-
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nu, 1993-1996 yılları arasında NATO 
ile Adriyatik denizinde bir deniz 
operasyonu ve yine aynı tarihlerde 
AGİT ile polis ve gümrüklerle ilgili 
bir operasyon verilebilir. 

1993 yılında yürürlüğe giren Maast-
richt Antlaşması’nda BAB’a ilişkin 
bir deklarasyon yer almış ve BAB’ın 
Avrupa Birliği’nin (AB) savunma 
kolu olarak geliştirileceği belirtil-
miş, 1999 yılında yürürlüğe giren 
Amsterdam Antlaşması ile şartlar 
oluştuğunda BAB’ın AB’ye devredil-
mesine karar verilmiştir. BAB, 1999 
yılında Petersberg görevlerini ve 
2000 yılında tüm kabiliyet ve yuka-
rıda adı geçen kuruluşlarını AB’ye 
devretmiş, 2009 yılında yürürlüğe 
giren Lizbon Antlaşması ile tümüyle 
AB’ye entegre edilmiştir. BAB 2011 
yılında lağvedilmiştir.  
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Batı Balkanlar  
(Western Balkans)

–Yeliz ŞAHİN–

ABD’li ve Avrupalı politika yapıcılar 
tarafından 1990’lı yılların başında 
geliştirilen Batı Balkanlar terimi, Bal-
kan coğrafyasının NATO ve Avrupa 
Birliği (AB) dışında kalan bölümünü 
tanımlamak için kullanılmaktadır. 
Yugoslavya’nın dağılması sonucu 
ortaya çıkan ülkelerden Hırvatistan, 
Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, 
Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile 
Arnavutluk’u kapsamaktadır. 2013 
yılında AB’ye üye olan Hırvatistan, 
hâlihazırda Batı Balkan ülkeleri ara-
sında sayılmamaktadır.

AB, Eski Yugoslavya’nın dağılma sü-
recindeki savaşları takiben, Dayton 
Barış Anlaşması’nın uygulamasına 
destek vermek üzere 1996 yılında 
hayata geçirdiği “Bölgesel Yaklaşım” 
ile aynı zamanda bölgede çatışma 
sonrası istikrarın ve ekonomik re-
fahın sağlanmasını hedeflemiştir. 
“Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza 
Mahkemesi (International Tribunal 
for the Former Yugoslavia –ICTY) ile 
işbirliği, yerinden edilmiş kişilerin 
geri dönüşü, insan hakları ve azınlık 
haklarının korunması ile bölgesel iş-
birliği” konuları Bölgesel Yaklaşım’ın 
merkezinde yer almaktadır. 

Kosova krizi sırasında NATO’nun 
müdahalesini takiben bölgede barış 
ve istikrarın sağlanması hedefiyle 
AB tarafından “Güneydoğu Avru-
pa için İstikrar Paktı” hayata geçi-
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rilmiştir. İstikrar Paktı, 2008 yılında 
yerini Bölgesel İşbirliği Konseyi’ne 
(Regional Co-operation Council) bı-
rakmıştır. Bölgesel İşbirliği Konseyi, 
bölgesel işbirliğinin teşvik etmekte 
ve bölge ülkelerinin Avrupa-Atlantik 
kurumlarıyla bütünleşme sürecinin 
desteklemektedir. 

1999 yılında AB tarafından Batı Bal-
kan ülkelerine yönelik hayata geçiri-
len İstikrar ve Ortaklık Süreci (Sta-
bilisation and Association Process - 
SAP) ise bölgede siyasi ve ekonomik 
geçişin desteklenmesinin yanında 
bölgesel işbirliğinin geliştirilmesini 
ve bölge ülkelerinin olası AB üyeliği 
için hazırlanmasını amaçlamaktadır. 
İstikrar ve Ortaklık Süreci, AB’nin 
Batı Balkan ülkeleriyle ilişkilerinin 
temel çerçevesini oluşturmaktadır. 
İstikrar ve Ortaklık Süreci kapsamın-
da, Batı Balkan ülkeleriyle imzala-
nan İstikrar ve Ortaklık Anlaşma-
ları (Stabilisation and Association 
Agreements – SAAs) ile söz konusu 
ülkelerle AB arasında serbest ticaret 
anlaşması tesis edilmesi, bölgesel 
işbirliğinin teşvik edilmesi ve ortak 
siyasi ve ekonomik hedefler belir-
lenmesi amaçlanmaktadır. İstikrar 
ve Ortaklık Anlaşmaları, AB üye-
lik sürecine giden yolda da önemli 
adım olarak görülmektedir. 

Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik 
perspektifi 2003 yılında gerçekleş-
tirilen Selanik Zirvesi’nde ilk kez 
telaffuz edilmiş ve bu ülkelerin AB 
üyeliği için potansiyel birer aday ol-
dukları açıkça ortaya koyulmuştur. 
Batı Balkan ülkeleri için AB üyelik 
kriterleri, Kopenhag Kriterlerine 

ek olarak; bölgesel işbirliği ve Eski 
Yugoslavya Uluslararası Ceza Mah-
kemesi ile eksiksiz işbirliği gibi ko-
şulları da kapsamakta ve literatürde 
“Kopenhag Artı Kriterleri” (Copen-
hagen Plus Criteria) olarak adlandı-
rılmaktadır. Bunun yanında, geçmiş 
genişleme dalgaları neticesinde 
edinilen derslerin etkisiyle AB, “ikili 
uyuşmazlıkların çözümü” ve “hu-
kukun üstünlüğü, demokrasi, kamu 
yönetimi reformu ve ekonomi yö-
netişimi” gibi konulara giderek daha 
fazla önem atfetmeye başlamıştır. 
Nitekim 2011’de, katılım müzake-
relerinde hukukun üstünlüğü konu-
larını kapsayan “Yargı ve Temel Hak-
lar” ile “Adalet, Özgürlük ve Güven-
lik” fasıllarını önplana çıkaran “yeni 
yaklaşım”, 2013’te ise “hukukun üs-
tünlüğü, temel haklar, demokratik 
kurumların güçlendirilmesi ve kamu 
yönetimi reformu” gibi konuların 
öncelikli olarak ele alınması (funda-
mentals first) yaklaşımı benimsen-
miştir. Avrupa Komisyonu, Şubat 
2018’de açıkladığı Batı Balkanlar 
Strateji Belgesi’nde, bölge ülkele-
ri arasında AB süreçlerinde daha 
fazla ilerleme gösteren Karadağ ve 
Sırbistan için 2025 yılını muhtemel 
üyelik tarihi olarak telaffuz etmiştir. 
Batı Balkan ülkelerinden Karadağ, 
Sırbistan ve Kuzey Makedonya va-
tandaşları Aralık 2009 tarihinden, 
Arnavutluk ile Bosna-Hersek vatan-
daşları ise Aralık 2010 tarihinden 
itibaren Schengen Alanı’na 90 günü 
aşmayan seyahatlerde vize serbest-
liğinden yararlanmaktadır. 

Batı Balkan ülkeleri, AB ile bütünleş-
me sürecinin farklı aşamalarında yer 
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almaktadır. Mevcut durumda Kara-
dağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve 
Arnavutluk aday ülke, Bosna-Hersek 
ile Kosova ise potansiyel aday ülke 
statüsündedir.

Karadağ, 2008 yılında AB’ye üyelik 
başvurusunda bulunmuştur. 2010 
yılında aday ülke ilan edilen Kara-
dağ, Avrupa Komisyonu’nun belirle-
diği yedi öncelikli alanda gerekli iler-
lemeyi kaydederek Haziran 2012’de 
katılım müzakerelerine başlamıştır. 
2009 yılında AB’ye üyelik başvuru-
sunda bulunan Sırbistan, 2012’de 
aday ülke ilan edilmiş, Ocak 2014’te 
AB ile katılım müzakerelerine başla-
mıştır. 

Kuzey Makedonya, 2004 yılında AB 
üyelik başvurusunda bulunmuş ve 
2005’te aday ülke ilan edilmiştir. Av-
rupa Komisyonu’nun 2009 yılından 
itibaren Kuzey Makedonya ile katı-
lım müzakerelerine başlanması yö-
nünde görüş bildirmesine rağmen, 
Yunanistan ile süren isim sorunu 
nedeniyle bu yönde bir adım atıla-
mamıştır. Haziran 2018’de Yunanis-
tan ile varılan “Prespa Anlaşması” 
ile isim sorunu tarihe karışmış ve 
ülkenin AB ile bütünleşme sürecinin 
önündeki en önemli engel ortadan 
kalkmıştır. Avrupa Komisyonu, Pres-
pa Anlaşması ile “Kuzey Makedon-
ya” adını alan ülke ile müzakerelere 
başlanmasını 2019 yılında da tavsiye 
etmesine karşın, müzakerelerin baş-
lanması bu kez de Fransa’nın enge-
line takılmıştır. Mart 2020 tarihi iti-
bariyle Kuzey Makedonya ile katılım 
müzakerelerine başlanması yönün-
de karar alınsa da, Bulgaristan’ın en-

gellemeleri nedeniyle süreçte ilerle-
me olmamıştır. 

AB’ye 2009 yılında üyelik başvuru-
sunda bulunan Arnavutluk, 2014 
yılında aday ülke ilan edilmiştir. Av-
rupa Komisyonu’nun Arnavutluk ile 
katılım müzakerelerine başlanma-
sını tavsiye etmesine karşın, Ekim 
2019’da müzakere tarihi almayı 
bekleyen Arnavutluk Fransa, Dani-
marka ve Hollanda’nın çekinceleri 
nedeniyle Konsey’den onay alama-
mıştır. Ancak Mart 2020 tarihi itiba-
riyle Arnavutluk ile katılım müzake-
relerine başlanması yönünde karar 
alınmıştır. 

Potansiyel aday ülke statüsündeki 
Bosna-Hersek, 2016 yılında AB’ye 
üyelik başvurusunda bulunmuştur. 
Avrupa Komisyonu, Bosna-Hersek’in 
üyelik başvurusuna ilişkin Mayıs 
2019’da açıkladığı görüşte, katılım 
müzakerelerinin başlayabilmesi için 
14 öncelikten oluşan bir yol haritası 
sunmuştur. 2008’de bağımsızlığını 
ilan eden Kosova ile üyelik başvu-
rusuna giden yolda ön adım olarak 
görülen İstikrar ve Ortaklık Anlaş-
ması imzalanmış ve 2016 yılında yü-
rürlüğe girmiştir. Kosova’nın beş AB 
üye ülkesi tarafından tanınmaması 
AB ile bütünleşme sürecini zora sok-
maktadır.
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Bech, Joseph (1887-1975)

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Avrupa Birliği’nin (AB) öncülerinden 
biri olarak kabul edilen (Bkz. Avrupa 
Birliği’nin Öncüleri) Joseph Bech, 
Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu-
ğu’nun (AKÇT) kurulmasına öncülük 
etmiş ve 1950’lerin sonlarında Avru-
pa bütünleşmesinin önde gelen mi-
marı olmuş hukukçu ve politikacıdır. 
17 Şubat 1887’de Lüksemburg’da 
doğan Bech, Fribourg ve Paris’te hu-
kuk eğitimi aldıktan sonra Lüksem-
burg’da milletvekili seçilmiş ve baş-
bakanlık görevi yanında (1926-1937 
ve 1953-1958 yılları) farklı bakanlık 
görevlerinde bulunmuştur. Bech, 
Lüksemburg’u, İkinci Dünya Sava-
şı boyunca ve sonrasında da bütün 
çok taraflı müzakerelerde temsil et-
miş ve vatandaşlarını; ülkenin, baş-
ta 1944’te Benelüks Birliği, 1945’da 
Birleşmiş Milletler, 1949’da NATO 
olmak üzere kurulan uluslararası 
örgütlere katılımını kabul etmeleri 
konusunda teşvik etmiştir. 

Bech; Belçika, Hollanda ve Lüksem-

burg arasında Benelüks Birliği’nin 
kurulması sürecinde yer almış ve 
1944’te Benelüks Antlaşması’nı im-
zalamıştır. Bu birliğin üç küçük dev-
let arasında şekillenme süreci AB 
için de örnek oluşturmuştur. Bech, 
Fransız meslektaşı Robert Schuman 
tarafından ortaya koyulan AKÇT’nin 
kuruluşunda rol aldıktan sonra dışiş-
leri bakanı sıfatıyla AKÇT Antlaşma-
sı’nı imzalamıştır. Ülkesinin de Av-
rupa’da söz sahibi olması ve gücünü 
artırması için AKÇT’nin merkezi ola-
rak kabul edilen Yüksek Otorite’nin 
Lüksemburg’da kurulmasını sağla-
yarak küçük bir Avrupa ülkesi olan 
Lüksemburg’un Avrupa’nın bütün-
leşmesinde önemli rol üstlenmesine 
yön vermiştir.  

Dönemin Dışişleri Bakanı olarak 
AKÇT ve Avrupa Ekonomik Toplu-
luğu (AET) antlaşmalarını müzakere 
eden Bech’in başkanlığında, Bene-
lüks ülkelerinin ortak mutabakatı ile 
Haziran 1955’te Messina Konferansı 
düzenlenmiştir. Bu konferansın odak 
noktası Benelüks Birliği’nin tecrübe-
lerine dayanarak ortak bir otorite 
etrafında taşımacılık ve enerji alan-
larında yeni faaliyetler içeren genel 
bir Ortak Pazar kurulması olmuştur. 
Bu çalışmaların devamında da Be-
nelüks ve AKÇT’nin deneyimleriyle 
AET’nin kurulmasının önü açılmış 
ve Bech, 25 Mart 1957’de imzacı altı 
ülkeden biri olan Lüksemburg adına 
Roma Antlaşması’nı imzalamıştır. 
1960 yılında Joseph Bech’e Avrupa 
bütünleşmesine katkı sağlayan kişi-
lere verilen Charlemagne Ödülü tak-
dim edilmiştir.
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Belçika (Belgium)

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Resmi adıyla Belçika Krallığı; Lük-
semburg, Almanya, Fransa, İtalya 
ve Hollanda ile birlikte Avrupa Bir-
liği’ni (AB) kuran altı ülkeden biridir. 
(Bkz. Altılar) Başkenti Brüksel olan 
ülkenin resmi dilleri; Flemenkçe, 
Fransızca ve Almanca’dır. Belçika, 26 
Mart 1995 tarihinde Schengen Ala-
nı’na ve 1 Ocak 1999 tarihinde Avro 
Alanı’na dâhil olmuştur. Ortak para 
birimi Avro’nun kullanıldığı ülkenin 
nüfusu AB resmi web sitesinde yer 
alan bilgilere göre, 11.522.440’tır. 
30.528 km2 yüzölçümüne sahip olan 

ve kuzeybatı Avrupa’da yer alan Bel-
çika, Fransa ile Hollanda’nın arasın-
da konumlanmaktadır ve ülkenin 
Kuzey Denizi’ne sınırı bulunmakta-
dır. AB’nin de facto başkenti olan 
Brüksel; Lüksemburg ve Strazburg 
ile birlikte önemli uluslararası ör-
gütlere ve AB kurumlarına ev sahip-
liği yapmaktadır. Avrupa Komisyo-
nu, Avrupa Parlamentosu, Konsey, 
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 
(NATO) bunlardan bazılarıdır. 

Federal anayasal monarşi ile yöne-
tilen ülkede; kral devletin başı, baş-
bakan ise çok partili hükümetin başı 
konumundadır. Karar alma süreçleri 
merkezde toplanmamış, hükümetin 
üç seviyesi arasında paylaştırılmış-
tır. Bunlar; federal hükümet, üç dilin 
de konuşulduğu Topluluklar ve Fla-
man Bölgesi, Valon Bölgesi ve Brük-
sel-Başkent Bölgesi’dir. 

AB resmî web sitesinde yer alan bil-
gilere göre, Belçika’nın ekonomisin-
de 2018 yılında en önemli sektörle-
rin; ekonominin %22,1’ini oluşturan 
kamu yönetimi, savunma, eğitim, 
sağlık ve sosyal hizmet konuları, 
%19,4’ünü oluşturan toptan ve pe-
rakende ticaret, ulaştırma, konakla-
ma ve gıda hizmetleri ile %16,7’sini 
oluşturan sanayi olduğu görülmek-
tedir. Yine aynı verilere göre; diğer 
üye ülkelere gerçekleştirilen ihra-
cat, Belçika’nın toplam ihracatının 
%73’üne tekabül etmektedir. Bel-
çika’nın Birliğin sınırları içerisinde-
ki en önemli ihracat ortakları; %18 
ile Almanya, %14 ile Fransa ve %12 
ile Hollanda’dır. Birliğin sınırları dı-
şındaki en önemli ihracat ortakları 
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%5 ile ABD ve %2 ile Hindistan ve 
Çin’dir. Ayrıca Belçika ithalatının 
%64’ünü AB ülkelerinden yapmak-
tadır. En önemli ithalat ortakları; 
%18 ile Hollanda, %13 ile Almanya 
ve %9 ile Fransa’dır. AB dışındaki 
en önemli ithalat ortakları ise %7 
ile ABD ve %4 ile Çin’dir. Son olarak 
Belçika; 1958, 1961, 1964, 1967, 
1970 ve 1973 yıllarında Ocak-Hazi-
ran döneminde; 1977, 1982, 1987, 
1993, 2001 ve 2010 yıllarında ise 
Temmuz-Aralık döneminde olmak 
üzere toplam 12 kere AB Konseyi 
Dönem Başkanlığı görevini üstlen-
miştir. 
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Benelüks (Benelux) 

–Zafer Can DARTAN–

Benelüks Birliği; Belçika, Hollanda 
ve Lüksemburg’dan oluşan ve adı-
nı bu üç ülkenin kendi dillerinde-
ki adlarının (Belgique, Nederland, 
Luxemburg) birleşiminden alan böl-
gesel bir işbirliğidir. Benelüks Birliği, 
İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa-
sı’nda ilk bölgesel ekonomik enteg-

rasyon olması açısından önem taşı-
maktadır. 5 Eylül 1944 tarihinde im-
zalanarak 1 Ocak 1948’de yürürlüğe 
giren anlaşma ile Belçika, Hollanda 
ve Lüksemburg arasında gümrük 
birliği oluşturulmuştur. Ardından 
Şubat 1958 tarihinde imzalanan an-
laşmalarla Benelüks Ekonomik Birli-
ği oluşturulmuştur. Benelüks ülkele-
ri, ayrıca Almanya, İtalya ve Fransa 
ile birlikte 1952 yılında oluşturulan 
Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu-
ğu’nun (AKÇT) kuruluşundan itiba-
ren Avrupa Birliği’ni (AB) kuran “Al-
tılar” arasında yer almıştır. Benelüks 
ülkeleri, Haziran 2008 tarihinde de 
Benelüx Birliği (The Benelux Union) 
adı altında mevcut işbirliğini başta 
ekonomi ve güvenlik alanları olmak 
üzere devam ettirme kararı almıştır. 

Lüksemburg hükümeti web sitesin-
de yer alan bilgilere göre; Benelüks 
Birliği’nin organları; “Benelüks Ba-
kanlar Komitesi”, “Benelüks Konse-
yi”, “Benelüks Parlamentolar Arası 
İstişare Konseyi”, “Benelüks Genel 
Sekreterliği”, “Benelüks Adalet Di-
vanı”’dır. En üst karar alma organı 
olan Benelüks Bakanlar Komitesi, 
Benelüks işbirliğinin stratejisini ve 
önceliklerini belirlemekle yüküm-
lüdür. Benelüks Konseyi’nin sorum-
lulukları arasında ise bakanlar için 
gerekli dosyaların hazırlanması bu-
lunmaktadır. Benelüks Genel Sek-
reterliği; ekonomi, sürdürebilirlik 
ve güvenlik alanlarında işbirliği için 
girişimde bulunma ve işbirliğini des-
tekleme görevini üstlenmektedir. 
Benelüks Parlamentolar Arası İsti-
şare Konseyi, Benelüks konularında 
kendi hükümetlerini bilgilendiren 
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ve tavsiye veren, üç üye ülkeden 
gelen toplam 49 milletvekilinden 
oluşmaktadır. Benelüks Adalet Di-
vanı; fikri mülkiyet, ceza ödemeleri, 
vergi iadesi, vergilendirmede eşitlik 
konularında Benelüks mevzuatının 
uygulanmasında tek biçimliliği teş-
vik etmektedir ve Benelüks ortak 
yasal düzenlemeleriyle ilgili bağla-
yıcı karar alma yetkilerine sahiptir. 
Benelüks Birliği’nin Başkanlığı, üç 
ülke tarafından bir yıl süreyle dönü-
şümlü olarak üstlenilmektedir.
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Berlin Artı Anlaşması 
(Berlin Plus Agreement)

–Engin SUNE ve Burak TANGÖR–

Berlin Artı Anlaşması, 17 Mart 2003 
tarihinde tamamlanan, Avrupa 
Birliği (AB) ve Kuzey Atlantik Ant-
laşması Örgütü (NATO) arasında 
imzalanmış bir dizi güvenlik işbirliği 
düzenlemesidir. Anlaşma kapsamın-
da AB, kriz yönetim operasyonla-
rında kullanılmak üzere NATO’nun 
varlıklarına ve imkânlarına erişim 

sağlamıştır. Anlaşma, NATO ile AB 
arasındaki ortaklığı pekiştirerek kriz 
yönetimi ve barış operasyonlarında 
iki güç arasında danışma, işbirliği ve 
şeffaflığın sağlanmasına olanak ta-
nımıştır. Anlaşmanın alt yapısı, 1996 
yılında Berlin’de bir araya gelen 
Batı Avrupa Birliği (BAB) ve diğer 
Müttefiklerin temsilcileri tarafın-
dan atılmıştır. Özellikle 1999 yılın-
da temelleri atılan Ortak Güvenlik 
ve Savunma Politikası (OGSP), AB 
ile NATO arasında bir işbirliğini zo-
runlu kılmıştır. Kosova krizinin ivme 
kazandığı 1999 yılındaki NATO Was-
hington Zirvesi’nde alınan kararlar, 
böyle bir anlaşmanın oluşması-
na zemin hazırlamıştır. Bu zirvede 
NATO, müttefiklerin toplu olarak ka-
tılmadıkları operasyonlarda, AB’nin 
NATO planlama kapasitelerine erişi-
mine olanak tanıyacağını açıklamış-
tır. 19-20 Haziran 2000 tarihli Feira 
Zirvesi’nde ise AB Konseyi, AB’nin 
NATO varlıklarına erişim koşulları ve 
prosedürüne dair taleplerini ortaya 
koymuştur. Bu zirvede ortaya çıkan 
taslak metin, AB’nin NATO varlıkları-
na erişiminin bir anlaşma ile düzen-
lenmesini önermiştir. Daha sonra bu 
taslak metin, AB Konseyi tarafından 
Berlin Artı Anlaşması olarak adlan-
dırılmıştır. 2000 yılındaki AB Konseyi 
Nice görüşmeleri, AB üyesi olmayıp 
NATO üyesi olan İzlanda, Norveç ve 
Türkiye gibi ülkelerin askeri ope-
rasyonlar ve kararlardaki statüle-
rini belirlemiştir. Özellikle Türkiye, 
AB’nin NATO varlıklarını kullanarak 
askeri operasyon düzenlemesine 
uzun süre karşı gelmiştir. 2001 yı-
lında NATO Genel Sekreteri ve AB 
arasındaki mektuplaşma, işbirliği-
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nin kapsamını ve modelini ortaya 
koymuştur. 16 Kasım 2002 yılında-
ki Kopenhag Zirvesi sonrası yapılan 
AB-NATO ortak deklarasyonu, Berlin 
Artı Anlaşması’nın tamamlanmasına 
giden süreci hızlandırmıştır. Bunun 
sonucunda 2003 yılının mart ayında 
AB ve NATO işbirliği, Berlin Artı An-
laşması’yla kalıcı bir hale gelmiştir. 
Anlaşmanın tam metni, Kuzey At-
lantik Konseyi’nin kararı gereği gizli 
tutulmakla birlikte, NATO’nun basın 
bültenleri anlaşmanın ana hatlarını 
ortaya koymaktadır. Anlaşma, NATO 
ile AB arasında karşılıklı güvenlik 
sağlama kuralları kapsamında gizli 
bilgilerin paylaşılmasına olanak ta-
nımış ve Avrupa Birliği operasyon-
larında NATO’nun planlama kapasi-
telerinin kullanılmasını sağlamıştır. 
Anlaşma, NATO varlıklarının kullanı-
mı, gözetimi, iadesi ve geri alınması-
na dair prosedürü detaylı bir şekilde 
düzenlemektedir. Berlin Artı Anlaş-
ması, NATO Avrupa Müttefik Kuv-
vetleri Yüksek Komutanlığı’nın AB 
operasyonlarını yönetme ve komu-
ta etme koşullarını da açıkça belirt-
mektedir. Böylece, NATO’nun kendi 
savunma planlamasını yaparken, 
olası AB askeri operasyonlarında 
kullanılacak askeri ihtiyaçları da he-
saba katması zorunlu hale gelmiştir. 
Berlin Artı Anlaşması, AB’nin askeri 
operasyonlar gerçekleştirme süreci-
ne önemli katkılarda bulunmuştur. 
2003 yılında Avrupa Birliği bu an-
laşma kapsamında, Makedonya’da 
Concordia Operasyonu’nu, 2004 
yılında da EUFOR Althea adıyla bi-
linen Bosna-Hersek Operasyonunu 
gerçekleşmiştir. Anlaşma ayrıca te-
rörle mücadele ve nükleer silah-

sızlanma kapsamında da iş birliğini 
öngörmektedir.
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Beş Başkan Raporu  
(Five President Report)

–Sema ÇAPANAOĞLU–

22 Haziran 2015 günü Brüksel’de bir 
araya gelen Avrupa Komisyonu Baş-
kanı Jean-Claude Juncker, Zirve Baş-
kanı Donald Tusk, Avrupa Merkez 
Bankası Başkanı Mario Draghi, Avro 
Grubu Başkanı Jeroen Djisselbloem 
ve Avrupa Parlamentosu Başkanı 
Martin Schulz, 19 üye ülke ve 330 
milyonu aşkın vatandaş tarafından 
kullanılan Avro’nun geleceğinin, 
Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB), 
1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren 
gerçekleştirilecek eylemlerle nasıl 
daha da güçlendirilip cazip hale ge-
tirilebileceğine dair bir görüşme dü-
zenleyip kararlı adımlardan oluşan 
bir plan ortaya koydular.
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Böyle bir görüşmenin gerçekleşti-
rilmesinin sebebi, yapılan yapısal 
düzenlemelere rağmen ekonomik 
dalgalanmalara dayanıklı sistemler, 
işsizlik, fiyat istikrarı gibi konular-
da Avro Bölgesi ülkeleri arasındaki 
farkların yarattığı ve yaratabileceği 
potansiyel kırılganlıktır. Bu duruma 
yönelik 3 aşamalı somut eylemlerle, 
sürecin 2025’e dek tamamlanması 
planlanmıştır. Sürecin başlıca odak 
noktası ise Ekonomik ve Parasal Bir-
liğin belirli düzenlemeler ve kuralla-
rın ötesine geçerek; şeffaf ve güçlü 
kurumlarla olabildiğince sorunsuz 
işleyen, Juncker’in de hedeflediği 
“Daha Derin ve Adil bir Ekonomik ve 
Parasal Birlik” halini almasıdır.

Sürecin 3 aşamasından ilki, 1 Tem-
muz 2015 – 30 Haziran 2017 tarih-
leri arasında gerekli düzenlemele-
rin yapılarak yürürlüğe girmesinin 
amaçlandığı “Yaparak Derinleştir-
me” aşamasıdır. Aşamanın hedefi, 
Avrupa Birliği (AB) kurumlarının ve 
Avro Bölgesi üyelerinin, hâlihazırda 
var olan antlaşmaları ve düzenle-
meleri etkili bir şekilde kullanarak 
alınabilecek en yüksek verimi al-
maya çalışmalarıdır. Mali Birliğin ta-
mamlanması, ulusal açıdan ve Avro 
Bölgesi açısından sorumlu mali po-
litikaların belirlenip sürdürülebilir 
kılınması, demokratik hesap vere-
bilirliğin artırılması ve yapısal yakın-
laşmanın artırılması bu aşamanın 
adımlarını oluşturmaktadır.

2. Aşamanın ana amacı, “Ekono-
mik ve Parasal Birliğin Tamamlan-
ması”dır. Aşamanın başlıca özelliği, 
ekonomik yakınsamanın daha da 

artırılmasına yönelik olarak gerekli 
düzenlemelerin yapılıp işleme alın-
masını hedefleyerek Ekonomik ve 
Parasal Birliğin kurumsal yapısına 
takviyeler yapılmasıdır. Aşama, eko-
nomik yakınsamanın artırılması için 
daha bağlayıcı olacak geniş kapsam-
lı düzenlemeler üzerinde anlaşılma-
sı ve şok absorpsiyonu konusunda 
mekanizmaların geliştirilmesi gibi 
tedbirleri içermektedir.

Son Aşama ise en geç 2025 itibariy-
le, hedeflenen adımların atılmasını 
müteakiben EPB’nin tek bir para 
birimini paylaşan Avro Alanı ülke-
leri ve vatandaşlarına istikrarlı ve 
müreffeh bir alan sağlanmasıdır. Bu 
özelliğiyle, diğer AB üyesi ülkelerin, 
hazır olduklarında Birliğe katılmaları 
için teşvik edici ve cezbedici bir or-
tam yaratacaktır.

Beş Başkanın Raporunda somut ola-
rak sunulan fikirler 4 başlık altında 
incelenebilir: 

“Yakınsama, Büyüme ve İstihdam-
dan Oluşan Bir Ekonomik Birliğe 
Doğru”

Yakınsama ve bir araya gelme 
AB’nin kurucu fikirlerinin en önem-
lilerindendir. EPB bağlamında yakın-
sama, Birlik üyesi ülkelerin hepsinin 
birebir aynı olmasını değil; sonuç 
odaklı benzer politikaların izlenme-
si ile kısa vadeli şoklara karşı direnç 
oluşturulması, tek pazardan isti-
fade edilmesi ve yüksek oranlarda 
büyüme ve istihdamın sağlanmasını 
amaçlamaktadır.
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Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi 
için Birlik dört temel üzerine oturtul-
malıdır. Bunlar, izleme ve koordinas-
yon işlevini üstlenecek “Avro Bölgesi 
Rekabetçilik Sisteminin oluşturulma-
sı”; dengesizliklerin önüne geçip dü-
zeltmeye araç olan “Makroekono-
mik Dengesizlik Prosedürü’nün güç-
lendirilmiş bir şekilde uygulanması”; 
özellikle uzun dönemli sosyal eşit-
sizliklerin ve işsizliğin önlenmesine 
yönelik olarak planlanan “istihdam 
ve sosyal performans üzerinde daha 
fazla odaklanılması”; revize edilen 
Avrupa Sömestri kapsamında ortak 
çıkarlar baz alınarak “ekonomik po-
litikaların daha güçlü bir şekilde ko-
ordine edilmesi” olarak sıralanabilir. 

“Finansal Birliğe Doğru”

Ekonomik ve Finansal Birlik, birbir-
leri için destekleyici; aynı zamanda 
da tamamlayıcıdır. Bu alandaki çalış-
maları artırmak ve güçlendirmek, 1. 
Aşama için önceliklerden biri olma-
lıdır. Ortak para biriminin bir yansı-
ması, ortak bankacılık sistemi olarak 
görülebilir; dolayısıyla mevduat gü-
venliği, paranın hangi ülkedeki ban-
ka hesabında olduğundan bağımsız 
olarak eşit olarak sağlanabilmelidir. 
Bunu gerçekleştirmek için ise tek 
banka denetimi, tek banka çözümü 
ve tek mevduat sigortası adımlarını 
atmak mühimdir. 1. Aşama için baş-
kanlar, Avrupa Mevduat Sigorta Sis-
temi’nin oluşturulmasını öngörmüş-
lerdir. Bunun dışında, AB’nin tüm 
üyelerini kapsayacak fakat Avro Ala-
nı ülkeleri için daha anlamlı olacak 
Sermaye Piyasaları Birliği bir önce-
lik olarak görülmektedir. Bu sayede, 

finansman konusunda sağlanacak 
çeşitlilik ve risk paylaşımı ile daha 
bütünleşmiş bir Avrupa ekonomisi 
hedeflenebilir.

“Mali Birliğe Doğru”

Ekonomik krizlerin öğrettiği dersler-
den biri de parasal birlik bağlamında 
ortak çıkarların hayati önemi olmuş-
tur. Birliğin ortak çıkarlarını muha-
faza edip ileriye taşımak içinse sür-
dürülebilir mali politikalar, finansal 
istikrar ve fiyat istikrarını devam et-
tirmek elzemdir. 1. Aşama için öne-
ri, danışma maksadıyla Avrupa Mali 
Kurulu’nu oluşturmaktır. Bu kurulun 
asli işlevi koordinasyon ve ulusal 
kuruluşları tamamlamak olacaktır. 
2. Aşama içinse başkanların öneri-
si, Ekonomik ve Parasal Birliği daha 
da güçlü kılacak ve ulusal düzeyde 
müdahalenin yetersiz kalabileceği 
durumları baş edilebilir kılacak bir 
ortak makroekonomik istikrar fonk-
siyonun düzenlenip işletilmesidir. 

“Demokratik Hesap Verebilirlik, 
Meşruiyet ve Kurumlar”

Daha fazla entegrasyon ve sorum-
luluk, daha fazla hesap verebilirlik, 
meşruiyet ve güçlendirilmiş kurum-
lar gerektirmektedir. Kimin, neye ve 
ne zaman karar vereceği hususunda-
ki görev paylaşımları, aynı zamanda 
daha fazla şeffaflık da getirmelidir. 
Kriz döneminde, sorunlara hızlıca 
yanıt verme ihtiyacı kimi zaman mu-
halefetin üstesinden gelmeye evril-
diğinden, daha güçlü Ekonomik ve 
Parasal Birlik için daha kapsayıcı ve 
hesap verebilirliği yüksek adımlar 
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gereklilik haline gelmiştir. Bu nok-
tada, Avrupa Parlamentosu’nun 
süreçte ve kontrolde daha aktif rol 
alması; Ekonomik ve Parasal Birliğin 
faaliyet alanı genişlerken, 1. Aşama 
ile beraber dış temsil konusunda bir 
birliğe gidilmesi amacıyla çalışmala-
ra başlanması; kriz döneminde ya-
pılan hükümetler arası anlaşmaların 
ve aynı zamanda Avrupa İstikrar 
Mekanizması’nın AB hukuksal ya-
pısına entegre edilmesi; Avro Gru-
bu’nun rolünün güçlendirilmesi; ve 
son olarak, vergilendirme ve bütçe 
gibi konulardaki kararlarında Birlik 
üyesi ülkeler bağımsız olmaya de-
vam edecek olsalar da, ilerleyen 
yıllarda artan sayıda kararın daha 
fazla hesap verebilirlik ve demok-
rasi temelinde ortak olarak alına-
cak olmasına binaen bir Avro Alanı 
merkez bankası kurulması üzerinde 
düşünülmesi gibi adımlar raporda 
değerlendirilmektedir.
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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

https://www.avrupa.info.tr/tr/news/
bes-baskanin-raporu-avrupanin-e-
konomik-ve-parasal-birliginin-1-tem-
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Avrupa Komisyonu

https://ec.europa.eu/commission/
sites/beta-political/files/5-presi-
dents-report_en.pdf 

Beyaz Kitap    
(White Paper)

–Narin İDRİZ–

Beyaz Kitap, Komisyon tarafından 
yayınlanan ve belirli bir alanda gele-
cekteki Avrupa Birliği (AB) eylemini 
başlatmak için ilgili alanda ayrıntılı 
ve spesifik teklif kümesini özetleyen 
bir belgedir. Komisyon, bir Beyaz 
Kitap hazırladıktan sonra halkı, çe-
şitli paydaşları, Avrupa Parlamen-
tosu’nu ve Konsey’i öne sürülen 
teklifleri tartışmaya davet eder. Bu, 
Komisyon’un kamuoyunu test et-
mesinin ve Beyaz Kitap ile önerilen 
politikaların olası etkisini değerlen-
dirmesine yardımcı olmanın bir yo-
ludur. Beyaz Kitap genellikle Yeşil 
Kitap’tan sonra gelir ve istişareler 
ve tartışmalardan sonra siyasi uz-
laşmaya varılırsa bu alandaki Birlik 
eylem programına zemin oluşturur. 
Beyaz Kitap, Komisyon’un belirli bir 
alanda resmi mevzuat oluşturulma-
dan önce politika tercihlerini sun-
masının bir yoludur.

Bu konuda en bilinen ve en kilit 
belge iç pazarın tamamlanmasına 
ilişkin Lord Cockfield’ın hazırlamış 
olduğu Beyaz Kitaptır. Bu Beyaz 
Kitapta listelenen 300 teklif ne-
redeyse tamamı itibariyle Konsey 
tarafından kabul edilmiş ve bu alan-
da çok sayıda tasarrufun kabul edil-
mesi sonucunu doğurmuştur. Avru-
pa Yönetişimi ile İlgili Beyaz Kitap 
(2001) ve Avrupa’nın Geleceğine 
İlişkin Beyaz Kitap (2017) da başka 
iki örnektir.



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ346

Okuma Listesi 

Avrupa’nın Geleceğine İlişkin Beyaz 
Kitap: https://ec.europa.eu/commis-
sion/future–europe/white–paper–fu-
ture–europe_en

Avrupa Yönetişimi ile İlgili Beyaz Kitap: 
https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/DOC_01_10

Okçu, Murat. “Yönetişim Tartışmala-
rına Katkı: Avrupa Birliği İçin Yöneti-
şim Ne Anlama Geliyor”, Süleyman 
Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Cilt: 12, Sayı: 3, 
2007, s. 299–312. 

Beyen Planı (Beyen Plan)

–Engin SUNE ve Burak TANGÖR–

Beyen Planı, ismini Hollandalı iş 
insanı ve politikacı Johan Willem 
Beyen’den alan ortak pazar planı 
olarak bilinmektedir. Hollanda eski 
Dışişleri Bakanı Willem Beyen, geniş 
kapsamlı iktisadi işbirliğini öngören 
bu planla ilgili olarak gerek Hollan-
da’daki gerekse diğer Avrupa dev-
letlerindeki Avrupa bütünleşmesi 
karşıtlarını ikna etmiştir.

Johan Willem Beyen, siyasi enteg-
rasyonun, ortak pazar ekseninde 
kurulacak ekonomik işbirliğini takip 
edeceğini düşünerek Beyen Planı’nı 
ortaya koymuştur. Uluslararası fi-
nans kurumlarındaki tecrübelerine 
dayanarak ticaret kısıtlamalarının ve 
işsizliğin ulusal düzeyde çözüleme-
yecek sorunlar olduğunu ifade et-

miştir. Plan, temel olarak 1932 yılın-
da Belçika, Lüksemburg ve Hollanda 
arasında imzalanan Ouchy Sözleş-
mesini örnek almıştır. Bu sözleşme 
kapsamında, üç ülke arasında güm-
rük vergilerinin yıllık olarak yüzde 10 
oranında azaltılması öngörülmüştür. 
Beyen, Avrupa’nın dışarıdan bir as-
keri baskı, içeriden ise komünizm ve 
faşizm tehlikesiyle yüz yüze olduğu-
nu ifade etmiştir. Beyen’e göre bu 
tehlikelerle başetmenin yolu Avru-
pa’nın iktisadi büyümesini ve üret-
kenliğini arttırmaktır. Fakat Beyen’e 
göre, ticari ayrımcılık ve mali bilin-
mezlikle küçük pazarlara bölünmüş 
bir Avrupa’da bunu gerçekleştirmek 
mümkün değildir. Bu bağlamda 4 
Nisan 1955 tarihinde Belçika ve Lük-
semburg Dışişleri Bakanlarına bir 
protokol yollayarak iktisadi bütün-
leşmenin öncüsü olacak bir gümrük 
birliğinin inşa edilmesini önermiştir. 
İlerleyen zamanlarda aynı çağrı, Av-
rupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun 
(AKÇT) diğer üyelerine de yapılmış-
tır. Topluluğun altı üyesinin (Bkz. 
Altılar) bölgesel bir iktisadi blok 
kurmasını öngören plan, bu bloğun 
ulusüstü bir yapı tarafından yönetil-
mesi gerektiğini belirtmiştir. Beyen 
Planı, temel olarak yalnızca kömür 
ve çelik alanındaki işbirliğinin ye-
terli olmadığını savunmaktadır. Bu 
yüzden, bütünsel bir iktisadi işbirli-
ği etrafında şekillenmiştir. Plan her 
alanda ortak bir pazar kurulmasının 
önemini vurgulamaktadır. Kurulacak 
ortak pazarın gümrük vergilerinden 
ve ithalat kotalarından arındırılması 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Plan, 
1950’li yıllarında başında Avrupa 
Savunma Topluluğu görüşmelerin-
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de ön plana çıkmıştır. Beyen, 1955 
yılında gerçekleşen Messina Konfe-
ransı’nda bu görüşlerini sunmuştur. 
Plan, 1957 yılında Roma Antlaşması 
ile kabul edilmiştir.

Okuma Listesi 

Avrupa Komisyonu, “Johan Wil-
lem Beyen: a plan for a common 
market”, https://europa.eu/euro-
pean-union/sites/europaeu/files/
docs/body/johan_willem_beyen_
en.pdf 

Alganer, Yalçın ve Müzeyyen Çetin. 
“Avrupa’da Birlik ve Bütünleşme Ha-
reketleri (ll)(1957-1986).” Marmara 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Dergisi Cilt 25, No:2, 2015, s. 339-
362.

Griffiths, Richard T. “Europe’s First 
Constitution: The European Political 
Community, 1952–1954.” Stephen 
Martin (der.) The Construction of 
Europe, Dordrecht: Springer, 1994, 
s.19-40.

Harryvan, Anjo, G. Documents on 
European Union. Palgrave MacMil-
lan, 1997. 

Beyen, Johan Willem 
(1897-1976) 

–Emre ATAÇ–

Johan Willem (Wim) Beyen, 2 Ma-
yıs 1897’de Hollanda’nın Utrecht 
şehrinde doğmuştur. 1918’de Utre-
cht Üniversitesi hukuk bölümünden 

mezun olduktan sonra kariyerine 
ulusal ve uluslararası finans alanın-
da başlamıştır. İlk görevini Hollanda 
Maliye Bakanlığında yapmış, daha 
sonrasında ise Unilever’in yöneticisi 
olmuştur. Beyen, İkinci Dünya sava-
şı sonrasında Bretton Woods Konfe-
ransı’nda önemli bir rol oynamıştır. 
Beyen ayrıca 1946’dan itibaren Hol-
landa’yı Dünya Bankası ve Uluslar-
arası Para Fonu yönetim kurulunda 
temsil etmiştir.

Beyen, İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra yeniden yapılanma döne-
minde 1952-1956 yılları arasında 
Hollanda Dışişleri Bakanı olarak 
da görev yapmıştır. Savaş sırasında 
Beyen, 1930’larda görülen finansal 
krizlerin tekrarlanmasını önlemek 
için tam bölgesel ekonomik işbirli-
ğinin gerekli olduğu konusunda ikna 
olmuştur. Savaş sonrası Avrupa’nın 
liderleri, savaş korkularının ve eko-
nomik krizlerin ancak uluslararası 
işbirliğinin üstesinden gelinebilece-
ğinin farkına varmaya başlamıştır. 
Bazı girişimler bu iş birliğini küresel 
ölçekte sürdürmeye odaklanırken, 
Beyen, bölgesel işbirliğinin daha 
fazla sağlanabileceğine inanmış ve 
bu düşünceden hareketle “Beyen 
Planı”nı hazırlamıştır.

Beyen, sadece belirli sektörlerde 
(kömür ve çelik) bütünleşmenin, ik-
tisadi kalkınma ve nihayetinde siyasi 
birliği teşvik etmek açısından yeter-
siz olduğuna inanmıştır. Bunun yeri-
ne altı üye ülkenin (Bkz. Altılar) top-
luluk içi ticarette kotaları ve gümrük 
vergilerini kaldırmasını, dış ülkelere 
karşı ortak bir gümrük tarifesi oluş-
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turulmasını, dünyanın geri kalanına 
yönelik ticaret politikalarının birleş-
tirilmesini, birtakım sosyoekonomik 
sektörler için ortak politikalar tesis 
edilmesini ve bir Ortak Pazar kurul-
masını savunmuştur. 
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Bildiri (Declaration)

–Narin İDRİZ–

Avrupa Birliği (AB) hukukunda kul-
lanılan iki esas bildiri (deklarasyon) 
türü vardır. İlk tür, kurucu antlaşma-
lara eklenmiş veya Konsey’in karar 
alma sürecinde kabul edilen yorum 
bildirileridir. İkinci tür ise, Birliğin 
daha da geliştirilmesi ile ilgili esnek 
hukuk araçlarıdır. İkinci tür bildiri-
ler, ilgili düzenlemenin bağlayıcı bir 
şekilde benimsenmesi konusunda 
anlaşmaya varılmasının zor olduğu 
durumlarda tercih edilir.

Yorum bildirileri hem uluslararası 
hukukta hem de AB hukukunda yay-
gın olarak kullanılmaktadır. Bunlar 
anlaşmaya taraf olan devlet veya 
uluslararası örgüt tarafından yapılan 
ve bu anlaşmanın belirli hükümleri-

nin anlamını veya kapsamını açıklı-
ğa kavuşturmaya çalışan tek taraflı 
beyanlardır. Yorum bildirileri, genel-
likle çok taraflı anlaşmalara yapılır. 
Çekincelerden farklı olarak, yalnızca 
devletin veya örgütün tutumunu 
açıklar ve uluslararası anlaşmanın 
hukuki etkisini dışlamaya veya de-
ğiştirmeye çalışmaz. Bildiriler genel-
likle ilgili belgenin imzalandığı veya 
tevdii edildiği tarihte yapılır. Hukuki 
etkilerine gelince, bir bildirinin ya-
sal olarak bağlayıcı olup olmadığı 
sonucuna varmak için her durumda 
tarafların bağlayıcı yükümlülükler 
oluşturmayı amaçlayıp amaçlama-
dığını tespit etmek gerekmektedir. 
Tarafların niyetini belirlemek çoğu 
zaman oldukça zordur.

AB hukuk düzeninde kurucu ant-
laşmalara bağlı toplam 65 yorum 
bildirisi bulunmaktadır. Bu Bildiri 
örnekleri arasında AB’nin Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) 
katılım sürecinde Birlik hukukunun 
belirli özelliklerinin korunması ile il-
gili olarak Lizbon Antlaşması (2009) 
ile değişik AB Antlaşması md. 6(2) 
hakkında 2 sayılı Bildiri ve öncelik 
ilkesine, yani AB hukukunun Üye 
Devletlerin hukukuna göre önceliği 
hakkında 17 sayılı Bildiri yer almak-
tadır. Bu yorum bildirileri; kurucu 
antlaşmaların hükümlerini yorum-
lar, açıklar veya ABAD’ın yerleşik 
içtihat hukukunu hukuken düzen-
ler, ancak kendi başlarına bağlayıcı 
değildir.

Konsey’in karar alma sürecinde ya-
yınlanan yorumlayıcı bildiriler ise, 
Konsey kararlarının yorumlanma-
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sıyla ilgili tüm veya bireysel Üye 
Devletlerin görüşlerini ifade eder. 
Bu bildiriler, uzlaşma sağlamak için 
kullanılan önemli araçlardır.

İkinci tür bildiriler de AB hukuk dü-
zeninde sıklıkla kullanılmaktadır. 
Bunlar, önemli ölçüde siyasi ağırlık 
taşıyan esnek hukuk araçları olarak 
kabul edilmektedir. Temel haklar ile 
ilgili olan, temel hakların korunması 
ve AİHS’ye ilişkin Avrupa Parlamen-
tosu, Konsey ve Komisyon tara-
fından 1977’de kabul edilen Ortak 
Bildiri buna örnek gösterilebilir. Bu 
Ortak Bildiri, temel hakların statü-
sünün ve Avrupa Ekonomik Toplu-
luğu’nun AİHS’ye katılımı konuları-
nın ateşli bir şekilde tartışıldığı bir 
zamanda kabul edilmiştir. Bu Ortak 
Bildiri, 2000 yılında Temel Haklar 
Şartı’nın resmi olarak ilanının yolu-
nu açmış ve Şart, Lizbon Antlaşması 
değişikliği ile kurucu antlaşmalar ile 
aynı hukuki değere sahip kılınarak 
bağlayıcı AB hukuku haline gelmiş-
tir.
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Bireysel İlgi   
(Individual Concern)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 
Plaumann kararı (Case 25/62) ek-
seninde bir tasarrufa ilişkin birey-
sel ilgi için tasarrufun, muhatap 
aldığı kişiler dışındaki kişileri, bu 
kişilerin kendilerine özgü atfedilen 
kesin nitelikleri veya bütün diğer 
kişilerden ayırt edici koşullar ne-
deniyle etkilemesi ve bu faktörler 
sebebiyle aynen tasarrufun muha-
tabı olan kişiler gibi bireysel olarak 
farklılaştırması gerekmektedir. Bu 
durum, ayrıcalıksız davacı tarafın-
dan kendisini muhatap almayan 
tasarrufun kendisini aynen muha-
tap aldığı kişiler gibi esaslı şekilde 
etkilediğinin ispatlanmasını gerek-
tirir. Bu itibarla davacının, kendisine 
özgü nitelikler veya bütün diğer kişi-
lerden ayırt edici koşullar itibariyle 
tasarruf tarafından diğer kişilerden 
farklılaştırılmasını ve böylece bi-
reyselleştirilmesini ispatlayabilmesi 
gerekir. Bireysel ilgi şartı, ayrıcalık-
sız davacı açısından kendisini mu-
hatap alan tasarruflar ile uygulayıcı 
tasarruf gerektirmeyen düzenleyici 
tasarruflar dışında kalan Avrupa 
Birliği (AB) tasarrufları bakımından 
doğrudan ilgi şartıyla birlikte kü-
mülatif bir dava ehliyeti şartı teşkil 
etmektedir. Bireysel ilgi şartı, tasar-
rufun kabul edildiği zaman itibariy-
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le değerlendirilir. Tasarrufta ismen 
zikredilmek; tasarrufun kendi özel 
durumuna ilişkin düzenleme yap-
mış olması; AB hukukunca tanınan 
ve tasarrufu kabul eden organın ri-
ayet etmekle mükellef olduğu üze-
re kendisine korunma temin eden 
usuli haklar çerçevesinde tasarru-
fun hazırlık, uygulama ve kontrol 
aşamalarına katılmak; fikri mülkiyet 
hakkına veya müktesep hakka sahip 
olmak ABAD’ın davacıları bireysel 
ilgili gördüğü örnekler olarak göste-
rilebilir. Kavram, Lizbon Antlaşması 
(2009) öncesinde iptal davasını dü-
zenleyen madde metninde yer alan 
tüzük şeklinde karar kavramı nede-
niyle iptal davasına konu olabilmesi 
için tasarrufun doğasını belirlemeye 
yönelik uygulanan soyut terminoloji 
ve kapalı kategori gibi testlerle tes-
pit edilen birel işlem kavramı ile ka-
rıştırılmaktadır. Ancak sık rastlanan 
bu yanlışı ortadan kaldıracak, iki 
kavramın birbirinden tam manada 
ayrılmasını temin edecek bir krite-
rin de tam olarak geliştirilemediği-
nin, dolayısıyla aralarında bir çeşit 
örtüşme ve benzerlik olduğunun 
vurgulanması gerekir. Bu itibarla, 
birel işlem aleyhine açılan bir iptal 
davasında, davacının tasarrufun ka-
bul edilmesiyle alakalı tanımlanmış 
veya tanımlanabilir kapalı bir sınıfın 
bir üyesi olduğunu ispatlayabilmesi 
doğrudan ilgili olduğunun bir ifadesi 
olarak değerlendirilmektedir. Ancak 
yine de davacı açısından başlıbaşına 
kapalı bir sınıfın üyesi olmak, tasar-
rufun bu davacıyı kendisine özgü at-
fedilen kesin nitelikleri veya bütün 
diğer kişilerden ayırt edici şartlar 
itibariyle etkilemediği durumlarda, 

bireysel ilgisinin mevcudiyeti açısın-
dan yeterli değildir.
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Birincil Hukuk  
(Primary Law)

–Narin İDRİZ–

Avrupa Birliği (AB) hukukunun ilk ve 
en önemli kaynağı, doğrudan Üye 
Devletler tarafından oluşturulan 
belgeler olan kurucu antlaşmalardır. 
Kurucu antlaşmalar ile kurucu ant-
laşmalarda değişiklik getiren antlaş-
malar ve bunların ekleri, protokolle-
ri AB birincil hukuku olarak adlan-
dırılmaktadır. Kurucu antlaşmalar; 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
Antlaşması (1952), Avrupa Ekono-
mik Topluluğu Antlaşması (1958), 
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu 
Antlaşması (1958) ve Avrupa Birliği 
Antlaşması’dır (1993). Kurucu ant-
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laşmalar; Avrupa Tek Senedi (1987), 
Maastricht Antlaşması (1993), Ams-
terdam Antlaşması (1999), Nice Ant-
laşması (2003) ve Lizbon Antlaşması 
(2009) ile değiştirilmiştir. Buna ek 
olarak kurucu antlaşmalar; Birleşik 
Krallık, İrlanda ve Danimarka’nın ka-
tılımını sağlayan 1973 tarihli Katılım 
Antlaşması gibi yeni Üye Devletlerin 
katılımını sağlayan Katılım Antlaşma-
ları ile de birçok kez değiştirilmiştir. 
Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe gir-
mesinden bu yana, AB Antlaşması 
(ABA) md. 6(1) uyarınca Temel Hak-
lar Şartı da antlaşmalar ile aynı hu-
kuki değere sahiptir ve birincil huku-
kun bir parçasını oluşturur.

ABAD’ın Les Verts davasındaki (Case 
294/83) kararına göre kurucu ant-
laşmalar Birlik açısından “anayasal 
nitelikte”dir. Bu nedenle kurucu 
antlaşmalar AB hukuk düzenindeki 
normlar hiyerarşisinin en üstünde 
yer alır. Bu da, kurumlar tarafından 
kabul edilen diğer tüm hukuki ta-
sarrufların kurucu antlaşmalar ile 
uyumlu olması gerekliliği anlamına 
gelmektedir. Birlik bugün iki kurucu 
antlaşmaya dayanmaktadır. Birincisi, 
Birliğin dayandığı değerlere, ana ku-
rumsal çerçevesine ve Ortak Dış ve 
Güvenlik Politikasına ilişkin hüküm-
ler içeren Avrupa Birliği Antlaşma-
sı’dır. İkincisi ise, iç pazarın işleyişi ve 
ortak tarım politikası, ortak taşıma-
cılık politikası ve çevre politikası gibi 
çeşitli politikalarına ilişkin hükümler 
dahil olmak üzere AB maddi hukuku-
nun çoğunu içeren Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma’dır.

Kurucu antlaşmalar “çerçeve antlaş-

ma” niteliğindedir. Başka bir deyişle, 
genel ve programatiktir: ilave özel 
tedbirler alarak ulaşılması gereken 
bir çerçeveyi ve hedefleri düzenle-
mektedir. Bu özel tedbirler, Birlik 
kurumları tarafından Antlaşmalar’da 
öngörülen kural ve usullere uygun 
olarak kabul edilecek AB’nin ikincil 
hukukunu oluşturur.

Kurucu antlaşmalar, öncelik ilkesi 
gereği, AB hukukunun bir parçası 
olarak Üye Devletlerin anayasaları 
dahil olmak üzere AB Üye Devletleri-
nin ulusal hukuklarına göre önceliğe 
sahiptir. Doğrudan etki ilkesi çerçe-
vesinde, kurucu antlaşma hükümle-
ri; açık, kesin, koşulsuz olması ve Üye 
Devletlerin başka uygulama tedbirini 
gerektirmemesi halinde kişiler tara-
fından ulusal mahkemeler önünde 
ileri sürülebilir. Bu koşulları sağlayan 
hükümler “doğrudan etkili” olarak 
tanımlanmaktadır.

Son olarak, ABAD tarafından tamam-
layıcı bir hukuk kaynağı olarak gelişti-
rilen AB hukukunun genel ilkelerinin 
de normlar hiyerarşisinin en üstünde 
yer aldığını ve bazı kaynaklarda birin-
cil hukukun bir parçası olarak kabul 
edildiğini belirtmek gerekir. İkincil 
hukukun, AB hukukunun genel ilke-
leri de dâhil olmak üzere, birincil hu-
kuka uygun olması gerekmektedir.
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Birleşik Krallık (United 
Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland)

–Emre ATAÇ–

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey 
İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ın 
(Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı) nüfusu, 2020 yılında 
yayınlanan resmi istatistiklere göre 
66,796, 800’dür. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yıl-
larda, birbiri ardına iktidara gelen 
Birleşik Krallık hükümetleri Avru-
pa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) 
altı kurucu ülkesinin öncülük ettiği 
Avrupa bütünleşmesine katılmaya 
başlangıçta ilgi göstermemişlerdir. 
Ancak, 1960’larla birlikte Harold 
Macmillan liderliğindeki muhafa-
zakâr hükümet, Birleşik Krallık’ın 
AET üyeliği için başvuruda bulunma 
kararını vermiştir. Birleşik Krallık’ın 
1961 yılında yaptığı ilk üyelik baş-
vurusu, 1963 yılında Fransa Cum-
hurbaşkanı Charles De Gaulle tara-
fından veto edilmiştir; 1967 yılında 
yapılan ikinci başvuru da reddedil-

miştir. Avrupa Birliği’nin (AB) ön-
cülü olan AET’nin kuruluşunda yer 
almayan Birleşik Krallık, 1973 yılında 
AET üyesi olabilmiştir. (Bkz. Birleşik 
Krallık, İrlanda ve Danimarka Ge-
nişlemesi) 1975 yılında İşçi Partisi 
üyeliği referanduma sunmuş ve hal-
kın %67’si Ortak Pazar içinde kalmak 
yönünde oy kullanmıştır. (Bkz. Birle-
şik Krallık Üyelik Referandumları)

Birleşik Krallık, üyeliği süresince de 
AB ile ilişkisinde hem sorunlar yaşa-
mış hem de Birlik politikalarını etki-
lemiştir. Bütçeye ilişkin tartışmalar 
(Bkz. Birleşik Krallık Bütçe Anlaş-
mazlığı) ve Birleşik Krallık’a sağla-
nan kimi istisnalar AB gündeminde 
sıklıkla yer almıştır. Birleşik Krallık 
Avrupa Para Birimi Avro’yu kullan-
mamış, Schengen sisteminin dışında 
kalmayı tercih etmiştir. AB genişle-
me politikasını desteklese de Brexit 
referandumu sırasında genişleme 
politikasına ilişkin popülist söylem-
ler, Birleşik Krallık’ın sözkonusu po-
litikaya ilişkin geleneksel tutumunu 
sürdürmediğini göstermektedir. Bu 
çerçevede Birleşik Krallık’ın Avrupa 
şüpheciliğinin izlendiği ülkelerden 
biri olduğu söylenebilir. Avrupa bü-
tünleşmesine başlangıçta dâhil ol-
mayan ülke, sonradan katıldığı bü-
tünleşme hareketine mesafeli yak-
laşmıştır.

Birleşik Krallık ve AB arasındaki iliş-
kiler, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrıl-
ması ile bir tarihi bir sürece girmiştir. 
Ülkede 23 Haziran 2016 tarihinde 
gerçekleştirilen (Brexit) referan-
dumda halkın %52’si AB üyeliğinden 
ayrılma yönünde oy kullanmıştır. 
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Üye ülkelerin Birlik’ten ayrılmasını 
düzenleyen Lizbon Antlaşması’nın 
50’nci Maddesi’ne göre Birleşik 
Krallık’ın AB’den ayrılma süreci baş-
latılmış, 30 Ocak 2020 tarihinde Bir-
leşik Krallık AB’den ayrılmıştır. (Bkz. 
Brexit) 
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Birleşik Krallık Bütçe 
Anlaşmazlığı (British 
Budget Dispute)

–Elif Cemre BEŞGÜR–

1979 yılında dönemin Birleşik Kral-
lık Başbakanı Margaret Thatcher’ın, 
Birleşik Krallığın topluluk bütçesine 
yaptığı katkının bir bölümünün geri 
ödenmesini talep etmesiyle diğer 
Üye Devletler ile Birleşik Krallık ara-
sında bütçe konusunda anlaşmazlık 

yaşanmıştır. Söz konusu anlaşmaz-
lığın altında yatan sebep, fonların 
dağılımıyla ilgilidir. Topluluk bütçesi-
nin yaklaşık olarak % 70’ini oluştu-
ran Ortak Tarım Politikası’na (OTP) 
aktarılan fonlardan, Birleşik Krallık 
tarım arazilerinin az ve verimsiz ol-
ması nedeniyle katkı yaptığı ölçüde 
fayda sağlayamamıştır. Durum böyle 
olunca, Birleşik Krallık bütçeye yük-
sek miktarda katkı yapmasına rağ-
men bütçeden orantısız bir şekilde 
az pay aldığı gerekçesiyle OTP’ye 
ayrılan fon miktarının düşürülmesini 
talep etmiştir. Ancak, Fransa başta 
olmak üzere OTP’den fayda sağlayan 
Üye Devletler bu talebe karşı çıkınca 
kriz ortaya çıkmıştır. Birleşik Krallık 
bütçeye yaptığı katma değer vergisi 
(KDV) katkısı ile sağladığı fayda ara-
sındaki farkın % 70’ini indirim ola-
rak ödenmesini talep etmiştir. 1984 
yılında Fountainbleau Zirvesi‘nde, 
Birleşik Krallık ilk talep ettiği oran-
dan geri adım atarak % 66 oranını 
kabul etmiş ve bütçe sorunu çözü-
me kavuşmuştur. Böylelikle Birleşik 
Krallık, Avrupa Birliği (AB) bütçesine 
yapacağı katkı payında özel bir indi-
rim elde etmiştir. Bu durum, İngiliz 
indirimi olarak nitelendirilmektedir. 
İndirimin hesaplanmasına ilişkin net 
formül AB’in Öz Kaynaklar Kararı 
belgesinde bulunmaktadır. % 66 in-
dirim oranı sabit olmakla beraber, 
indirim miktarı Birleşik Krallığın milli 
geliri, KDV geliri ve Avro/pound dö-
viz kuruna bağlı olarak her yıl değiş-
mektedir. 

Her ne kadar 1984 yılında Birleşik 
Krallığa tanınan söz konusu ayrıca-
lık yürürlükte olsa da; AB bütçesinin 
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finansmanının geçirdiği değişimler, 
artan üye sayısı, Üye Devletlerin bu 
ayrıcalığının kaldırılmasına yöne-
lik talepleri vb. faktörler indirimin 
hesaplanmasında bazı değişimle-
re neden olmuştur. Bu çerçevede, 
Avrupa Komisyonu 2004 yılında 
2007-2013 mali perspektifinin belir-
lenmesi için sunmuş olduğu teklifte 
Birleşik Krallığa tanınan indirim ora-
nın düşmesi gerektiğini belirtmiştir. 
İlk aşamada dönemin Birleşik Kral-
lık Başbakanı Tony Blair söz konusu 
değişikliği OTP’nin yeniden düzen-
lenme koşuluna bağlı olduğunu dile 
getirerek reddetmiştir. Ancak Aralık 
2005 tarihinde, Birleşik Krallık hü-
kümeti 2009 yılı itibariyle gerçek-
leşecek genişlemenin finansmanı-
na destek olmak amacıyla geniş-
lemeyle ilgili tarım harici harcama 
kalemlerinin -10.5 milyar Avro’yu 
geçmemek kaydıyla- İngiliz indirim 
hesaplamasının dışında kalmasını 
kabul etmiştir.

Söz konusu düzenleme, 2007/436 
sayılı Konsey kararı çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir. Ancak, bu karar 
İngiliz halkından tepki toplamıştır. 
Yeni düzenleme ve 1984 yılından 
beri yapılan bütçe indiriminin Bir-
leşik Krallığın bütçeye net katkı sağ-
layan ülke konumunu değiştirme-
mesi; AB karşıtlarının Brexit kam-
panyasında savundukları önemli bir 
argümanı olmuştur. 
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Birleşik Krallık Üyelik 
Referandumları (British 
Referendums on 
Membership)

–Erdem DENK– 

Birleşik Krallık üyelik referandumla-
rı; Birleşik Krallık 1973 yılında Avru-
pa Ekonomik Topluluğu (AET) üyesi 
olduktan sonra 1975 yılında gerçek-
leştirilen referandum ile 23 Haziran 
2016 tarihinde AB’den ayrılmak için 
yapılan referandumları kapsamak-
tadır. (23 Haziran 2016 referandu-
mu için Bkz. Brexit) 

Bir ada ülkesi olan Birleşik Krallık, 
yüzyıllar boyunca “kıta Avrupası içi” 
sorunların kısmen dışında kalmayı 
başarabilmiş ve hatta biraz da bu 
sayede üzerinde güneş batmayan 
bir dünya imparatorluğuna dönüşe-
bilmiştir. Ancak bütün dünyayı sara-
rak kurulmasında büyük rol oynadı-
ğı uluslararası sistemde özellikle iki 
dünya savaşı sonrasında yaşanan 
köklü değişiklikler, Birleşik Krallık’ı 
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yeni uluslararası düzenin başat gücü 
olmaktan çıkarmıştır. Özellikle 1956 
Süveyş Krizi’nde ABD’nin kendisine 
karşı birlikte süpergüç olacakları 
SSCB’yle birlikte hareket etmesi, 
Birleşik Krallık’ı Avrupa’ya yaklaştı-
racaktır. İngiliz Milletler Topluluğu 
(Commonwealth) da düşünüldü-
ğünde dünya ekonomik ağının Av-
rupa’daki en önemli parçalarından 
olmaya devam eden Birleşik Krallık, 
konumunu korumak adına bölgesel 
(ekonomik-askeri) işbirliği mekaniz-
malarına katılma seçeneğini değer-
lendirecektir. Bu çerçevede, kıta içi 
savaşların tekrarlanmasını engel-
leme adına Almanya-Fransa ekse-
ninde kurulmakta olan ulus-üstü 
Avrupa Toplulukları, savaş sırasın-
daki ittifak ilişkilerinin de etkisiyle, 
yakından takip edilecektir. Ancak 
imparatorluk gururu olarak özetle-
nebilecek pek çok askeri, ekonomik, 
siyasi, ideolojik ve kültürel çekince 
ve itiraz kadar, ada ülkesi olmanın 
getirdiği izolasyonist eğilimlerin 
de galebe çaldığı Birleşik Krallık, 
ulus-üstü Avrupa Toplulukları’nın 
dışında kalacaktır. Bunun yerine 
Avusturya, Danimarka, İsveç, İs-
viçre, Norveç ve Portekiz ile birlikte 
hareket edecek ve 1960’ta Avrupa 
Serbest Ticaret Birliği (European 
Free Trade Association-EFTA) ku-
rulacaktır. (Birleşik Krallık, 1959’da 
da hükümetlerarası Avrupa Konse-
yi’nin kurucu üyesi olacaktır). Kuş-
kusuz bu tercihte bir yandan İngiliz 
Milletler Topluluğu’nun sağladığı 
ticari avantajları tek başına kulla-
nırken diğer yandan da benzer eko-
nomileri olan Avrupa devletleriyle 
kısmen birlikte hareket etmenin 

avantajlarından yararlanma amacı/
beklentisi belirleyici olacaktır.

Ne var ki, kısa zamanda bu iki he-
defin de yanlış olduğu değerlendir-
mesi ağır basmaya başlayacaktır. 
Birleşik Krallık’ın ticaretinin önemli 
bir kısmını Altılar (Inner Six) olarak 
anılacak Avrupa Toplulukları’nın 
temsil ettiği Avrupa’yla yaptığının 
anlaşılması, iş çevrelerinin fikrini 
değiştirmesinde önemli bir etken 
olacaktır. Üstelik Altılar karşısında 
Yediler (Outer Seven) olarak adlan-
dırılan EFTA’nın yeni uluslararası 
ekonomik sistem içerisindeki konu-
munun görece zayıf olduğu da za-
manla anlaşılacaktır. Bunun bir ne-
deni, endüstriyel mallardaki güm-
rükleri aşamalı olarak kaldırmayı 
amaçlayan EFTA’nın tarım ve balık-
çılığı dışarıda bırakmasıdır. Keza ilk 
bakışta avantajına gibi görünse de 
Altılar’ın aksine üyelerine üçüncü 
devletlerle ticari ilişkilerinde güm-
rük serbestisi tanıması da zamanla 
önemli bir dezavantaj olacaktır. Zira 
“ortak gümrük tarifesi” benimseyen 
Altılar Avrupa markası etrafında/
altında bir güç birliği oluştururken, 
yeterince/hiç yeni olmayan klasik 
bir hükümetler-arası ticari birlik 
fikrini benimseyen Yediler’in her 
birinin dışa karşı tek başına kalacağı 
açıktır. Oysa oluşmakta olan uluslar-
arası sistemin bölgesel ayakları olan 
örgütlenmelerin önemi gittikçe art-
maktadır. Nihayetinde uluslararası 
(siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve 
ideolojik) sistemde ikincilleşmekte 
olan Avrupa ve Avrupalı devletle-
rin tek başına değil birlikte hareket 
etmesinin daha rasyonel olduğunu 
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daha 1943’te söyleyen Jean Mon-
net haklıdır: Avrupa gibi altyapısı iti-
bariyle ve hatta sosyo-ekonomik an-
lamda epey entegre olmuş kompakt 
bir bölgede egemenliği ulus-devlet 
ölçeğinde değil ulus-üstü bir güç 
birliği zemininde kullanmak daha 
mantıklıdır.

Nitekim Avrupa Birliği’nin (AB) te-
mellerinin atıldığı 1950’lerde “Bri-
tanyalı” kimliğiyle “Avrupa”nın dı-
şında kalan Birleşik Krallık, ilk he-
defi olan gümrük birliğine yönelmiş 
AET’yle 1961’te görüşmelere başla-
mış ve Ocak 1963’te de üyelik baş-
vurusu yapmıştır. Aslında mevcut 
AET üyelerinin biri hariç tümü Birle-
şik Krallık’ın üyeliğine sıcak bakmak-
tadır. Ancak henüz kendi yapısını ve 
iç dengelerini tam anlamıyla oturta-
mayan AET’nin Fransa vetosu nede-
niyle bu başvuruyu reddetmesinde 
kuşkusuz de Gaulle’ün tutumu çok 
belirleyici olmuştur. Bunda iki ülke 
arasındaki ekonomik-siyasi-tarihsel 
rekabet kadar Birleşik Krallık’ın NA-
TO’nun merkez ülkesi ABD’nin sıkı 
müttefiki olması ve “yeterince Avru-
palı” görülmemesi de önemli bir et-
kendir. Keza, özellikle de Gaulle’ün 
1967’de ikinci vetosunu açıklarken 
belirttiği gibi, “Avrupa’ya karşı derin 
düşmanlığı” bilinen Birleşik Kral-
lık’ın kurulmasında ilgi gösterme-
diği ve müzakerelerine katılmadığı 
AET’nin koşullarında sonradan ken-
di lehine köklü değişiklikler istemesi 
de tepki çekmiştir. Öte yandan, o 
dönem marjinal bir grup olan Avru-
pa-şüphecilerinin (Bkz. Avrupa Şüp-
heciliği) “küçük düşürülmeye son 
verilmesi ve başvurunun geri çe-

kilmesi” yönündeki itirazı bir yana, 
“ada milliyetçiliği” ortak paydasında 
bir şekilde ve ölçüde buluşan Birle-
şik Krallık anaakım siyasi partilerinin 
üyelik talebinin arkasında yer aldığı 
görülmektedir. 1973’te gerçekleşe-
cek üyeliğin yolunu açansa, çalışma 
ilişkilerinden tarımsal üretim biçi-
mine kadar Avrupa’dan farklı eko-
nomisiyle Birleşik Krallık’ın bütün-
leşme projesinin sonunu getirece-
ğini söyleyen de Gaulle’ün 1969’da 
Fransa devlet başkanlığından istifası 
olacaktır.

AET ile üyelik müzakerelerini başlat-
ma, Birleşik Krallık’ta 1970’te ger-
çekleşecek genel seçimlere giden 
anaakım partilerin en önemli vaat-
leri arasında olacaktır. Öyle ki, Bri-
tanyasız AET’nin bütünleşmeyi daha 
ileri taşıyamayacağını dahi söyleyen 
Muhafazakârların adayı Edward He-
ath, seçilince yakın çalışma arkadaş-
lığı kuracağı Fransa’nın yeni Başkanı 
Georges Pompidou’nun desteğini de 
alacaktır. Böylece müzakere edilen 
katılım antlaşması Avam Kamara-
sı’na geldiğinde ise, dünyanın fark-
lı yerlerindeki milyonların Birleşik 
Krallık’ın gerçekten birleşmiş Avru-
pa’nın içindeki haklı yerini almasını 
kutlayacağını söyleyecektir. Oylama 
356-244 lehte sonuçlanmakla birlik-
te hem hükümetteki Muhafazakâr-
lar içinde hem de muhalefetteki 
İşçi Partisi içinde üyeliğin kendisine 
değilse de koşullarına çeşitli itirazlar 
yükselmeye başlayacaktır. Öyle ki, 1 
Ocak 1973’te resmen gerçekleşen 
üyelik (Bkz. Birleşik Krallık, İrlanda, 
Danimarka Genişlemesi) için re-
ferandum yapmayan Muhafazakâr 
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hükümet, 1 Haziran 1973’te aldığı 
kararla üyeliğin devamı için halkın 
görüşüne başvurulmasının yolunu 
açacaktır. Koşulları yeniden müza-
kere edilecek üyeliğin devamı konu-
sunda nihai kararı halkın vereceğini 
-ideolojisinin de gereği olarak- vaat 
eden İşçi Partisi de referandum ka-
rarını destekleyecektir. Aslında İşçi 
Partisi içinde üyeliğe “ideolojik” ne-
denlerle kategorik olarak itiraz eden 
“devletçi” bir damar vardır. Daha 
“piyasacı” olanlar da söz konusudur. 
Ancak ağırlıklı görüş üyelik koşulla-
rının yeniden müzakere edilmesi ve 
değiştirilmesi, bu haliyle üyelikte 
kalmanın ise halkın görüşüne sunul-
ması şeklindedir. Nitekim bir anlam-
da referandum yoluyla “üyeliği ta-
zeleme” tutumu benimsenecektir.

Şubat 1974 genel seçimlerini az 
farkla kazansa da ancak azınlık hü-
kümeti kurabilen İşçi Partisi, özel-
likle kömür grevlerini bitirmesinin 
etkisiyle Ekim 1974’te yapılan erken 
seçimi açık farkla kazandıktan son-
ra AET ile müzakereleri içeride eli 
rahatlamış şekilde yürütecektir. As-
lında Birleşik Krallık’ın geçiş dönemi 
için üçüncü ülkelerle yaptığı ticarete 
tanınan istisnaları uzatma, AET büt-
çesine yapılacak katkıyı azaltma ve 
örneğin çiftçilere verilecek doğru-
dan sübvansiyonları yenileme gibi 
taleplerine sıcak bakıldığı söylene-
mez. Ancak ortak hedeflere uygun 
bazı düzenlemeler Britanyalı Av-
rokratların da katkısıyla AET geneli 
için yapılacak, böylece ortak birliğin 
ortaklaşa şekillendirilmekte olduğu 
fikri de önemli ölçüde vurgulanmış 
olacaktır. Kaldı ki, AET tarafı da İşçi 

Partisi özelinde Birleşik Krallık için-
deki Avrupa-şüphecilerini kazanma-
yı ve AB’nin prestijini artıran yeni 
bir üyeyi daha yolun başına kay-
betmemeyi istemektedir. (Nitekim 
“evet” kampanyasının liderliğinde 
parlayan İşçi Partili İçişleri Bakanı 
Roy Jenkins, iki yıl sonra -şimdiye 
kadar bu göreve gelen tek Britanyalı 
olarak- Avrupa Komisyonu Başkanı 
(1977-1981) seçilecektir.) Taraflar 
arasında 11 Mart 1975’te Dublin’de 
varılan uzlaşı, 9 Nisan’da Avam Ka-
marası’ndan da 170’e karşı 396 oyla 
onay alacaktır.

Bu süreçte hazırlanan referandum 
yasası, AET konusunda içinde bölü-
nen İşçi Partisi’ne Muhafazakârların 
verdiği destekle Parlamento’dan ge-
çirilebilecektir. Parlamento kararıy-
la gerçekleşen üyeliğin bu kez doğ-
rudan halka sorulması fikrinin iki 
ana parti tarafından desteklenmesi 
önemli bir kırılmadır. AET üyeliğiyle 
Birleşik Krallık’ın egemenliği arasın-
daki ilişkinin yeniden tanımlandığı 
açıktır. Dahası, referandumun Bir-
leşik Krallık’ı oluşturan Kuzey İrlan-
da, İskoçya, Galler ve İngiltere’nin 
tümünde aynı anda ve tüm vatan-
daşların katılımıyla yapılması da bir 
ilk olacaktır. İç seçim sistemiyle ilgili 
2011’de yapılan referandumla 2016 
Brexit referandumuna kadar doğ-
rudan egemenliği ilgilendiren bir 
konuda tüm Birleşik Krallık halkının 
görüşü ilk kez sorulmaktadır.

Kullanılan oyların salt çoğunluğu-
nun (%50 + 1 oy) sonucu belirle-
yeceği referandum, 5 Haziran 1975 
Perşembe günü gerçekleştirilecek-
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tir. (Adada sandığa perşembe günle-
ri gidilmesinin nedenleri konusunda 
farklı görüşler söz konusudur. Kimi 
işçi sınıfının sosyalleşme ortamları 
pub’lara haftalıkların ödendiği cuma 
gününün hemen öncesinde daha az 
gitmesinden yararlanmayı isteyen 
sağı, kimi kilisenin etkisinin artacağı 
pazar gününe en uzak günü tercih 
eden solu, kimiyse çoğu kasaba/
kent pazarının perşembe günleri ku-
rulması nedeniyle zaten kente gelen 
köylülerin oy kullanmasını hedefle-
yen pragmatistleri işaret etmekte-
dir.) 

Referandumda seçmenin evet ya da 
hayır seçeneklerinden birini işaret-
leyerek yanıt vermesi istenen soru 
şöyle formüle edilecektir:

“Hükümet Birleşik Krallık’ın Avrupa 
Topluluğu’na üyelik koşulları konu-
sunda yapılan yeniden müzakerenin 
sonuçlarını açıkladı.

Birleşik Krallık’ın Avrupa Topluluğu 
(Ortak Pazar) içinde kalması gerek-
tiğini düşünüyor musunuz?”

Parantez içindeki “Ortak Pazar” ifa-
desinin hükümetin hazırladığı tasla-
ğa Parlamento’da eklenmesinin son 
anda kabul edilmesi önemlidir. Zira 
sadece adadaki “milliyetçi damarı” 
değil sol sendikaları da “hayır” lehi-
ne etkileyebilecek bir ifade söz ko-
nusudur. Nitekim bir bütün olarak 
en tutarlı ve istikrarlı evet taraftarı 
Liberaller olurken, hükümetteki İşçi 
Partisi içinde bölünmeler yaşanacak 
ve üyeliğin piyasacı mantığı kabul et-
mek anlamına geldiğini savunan ka-

nat hayır kampanyasına katılacaktır. 
Avrupa’yla yakınlaşmayı sol ideoloji 
gereği savunan enternasyonalistler 
bir yana, İşçi Partisi’nde ön plana 
çıkan ve evet kampanyasının sloga-
nını da belirleyecek kanat ise, 1973 
Petrol Krizi’nin olumsuz etkilerinin 
de hissedildiği koşullarda önceliğin 
aş, iş ve para (food, jobs and money) 
olduğunu savunacaktır. Kimi hayır-
cıları barındıran Muhafazakârlar ise 
yeni seçilen liderleri Margaret That-
cher önderliğinde evet kampanyası 
yürütecektir. Sadece kampanyaya 
maddi destek de veren bankalar ya 
da şirketler (sermaye) değil, başta 
Ulusal Çiftçi Birliği ve işçi sendikala-
rı olmak üzere emek tarafı da evet 
kampanyasına destek açıklayacaktır. 
Nitekim istisnalar hariç neredeyse 
tüm ulusal basın evet yanlısı yayın 
yapacak, hayır diyenlerin güvenil-
mez, tehlikeli, maceracı ve Marksist 
olarak niteleyen örneklerin de gös-
terdiği üzere moral üstünlük evet 
diyenlerden yana olacaktır. Hayır 
kanadının en dikkat çeken bileşenle-
ri ise İrlanda (Ulster Unionist Party), 
İskoçya (SNP) ve Galler (Plaid Cym-
ru) “milliyetçi partileri”dir.

Katılımın görece yüksek olduğu 
(%64.67) referanduma katılanla-
rın sadece 32.77’si hayır diyecek, 
%67.23 ise Avrupa Topluluğu’nda 
kalma yönünde oy kullanacaktır. 
Daha da önemlisi, iki İskoç bölgesi 
Shetland Islands ve Western Isles 
hariç tüm seçim bölgelerinden evet 
sonucu çıkmıştır. İngiltere ve Gal-
ler’in İskoçya ve Kuzey İrlanda’ya 
oranla üyelikte kalmaya daha çok 
destek vermesi de dikkat çekicidir. 
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Mevcut üyeliğe desteği ölçme ama-
cıyla (da) yapılan referandum, üye-
likte kalmaya umulanın ötesinde ve-
rilen destek nedeniyle Avrupa-şüp-
heci görüşü önemli ölçüde ve uzun 
süre bastıracaktır. Bunda önemli 
etkenlerden biri, kıtayla artan (iş, 
çalışma, eğitim, kültür vb.) etkile-
şimlerin zamanla adada yaratacağı 
dönüşümler olsa gerektir. 1975’te 
yapılan referandumdan farklı top-
lumsal kesimlere ve bölgelere göre 
alınan sonuçlar ile tam 41 yıl sonra 
yapılacak Brexit oylamasının sonuç-
ları karşılaştırıldığı zaman açıkça gö-
rüleceği üzere.
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Birleşik Krallık, İrlanda ve 
Danimarka Genişlemesi 
(United Kingdom, 
Ireland and Denmark 
Enlargement)

–Hatice YAZGAN–

Avrupa Birliği’nin (AB) 1973 yılında 
gerçekleşen ilk genişlemesi akade-
mik yazında kimi zaman “Kuzey Ge-
nişlemesi” olarak da adlandırılmak-
tadır. Bu genişleme dalgası daha çok 
Birleşik Krallık ile ilgili gelişmelere 
odaklıdır. Danimarka ve İrlanda 
başvuruda Birleşik Krallık’ı takip et-
mişlerdir. Bu genişlemenin özellikle 
Birleşik Krallık odaklı nedenleri ve 
Fransa’nın tutumu genişleme litera-
türünde şu şekilde ortaya konmak-
tadır. Birleşik Krallık; eski sömür-
gelerinden oluşan Commonwealth 
ülkeleri ve ABD ile yakın ekonomik 
ve siyasi ilişkileri, dünya siyasetinde 
kendisini ikinci dünya savaşı son-
rasında da dünyanın önemli büyük 
güçlerinden biri olarak konumlan-
dırması, geleneksel olarak egemen-
liğini korumaya yönelik yaklaşımının 
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun 
(AET) ulusüstü yapısı ile bağdaş-
maması nedeniyle başlangıçta AET 
içinde yer almamıştır. Bunun yerine 
Avrupa Serbest Ticaret Birliği’ne 
(European Free Trade Association 
– EFTA) yönelen Birleşik Krallık, bir 
süre sonra Orta Doğu’da ve dünya 
siyasetinde gücünü kaybetmeye 
başlaması, Commonwealth ülkele-
rinden elde edilen kârların azalması 
gibi sebeplerle AET’ye başvurma ka-
rarı almıştır. 
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1961 yılında Birleşik Krallık ile bir-
likte İrlanda ve Danimarka, 1962 
yılında da Norveç AET’ye başvur-
muştur. Genişleme literatüründe 
ele alındığı şekliyle, Fransa Cumhur-
başkanı Charles de Gaulle, Birleşik 
Krallık’ın Fransa’nın AET içindeki 
ağırlığını ve tarım politikası gibi bazı 
ortak politikalardaki kazanımlarını 
tehdit edebileceği ve ABD ile iliş-
kilerinin ABD’nin Avrupa işlerine 
karışmasına yol açabileceği endişe-
siyle Birleşik Krallık’ın başvurusunu 
veto etmiştir. Birleşik Krallık’ın 1967 
yılındaki ikinci başvurusu ikinci kez 
reddedilmiş, üyeliğe kabul ancak 
1969 yılında Fransa Cumhurbaşkanı 
olarak Charles De Gaulle’ün yerini 
George Pompidou’nun almasıyla 
olumlu sonuçlanmıştır. AET ile mü-
zakereler 1970 yılında başlamıştır. 
İrlanda, Danimarka ve Birleşik Kral-
lık sürecin devamında 1 Ocak 1973 
tarihinde AET üyesi olmuştur. Aynı 
dönemde başvuru yapan Norveç ise 
1972 yılında gerçekleştirilen refe-
randumda AET üyeliği Norveç halkı 
tarafından kabul edilmediğinden 
AET üyesi olamamıştır. 
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Birleşik Ortak Görev 
Güçleri (Combined Joint 
Task Forces (CJTF))

–Hatice YAZGAN–

Birleşik Ortak Görev Güçleri kav-
ramı Ocak 1994 tarihinde gerçek-
leştirilen NATO Brüksel Zirvesi’nde 
onaylanmış ve 1996 yılında NATO 
çerçevesinde hayata geçirilen Av-
rupa Güvenlik ve Savunma Kimliği 
(AGSK) kapsamında da tanımlan-
mıştır. NATO resmî tanımına göre; 
“Birleşik Ortak Görev Güçleri kriz 
yönetimi ve barışı koruma operas-
yonlarında spesifik konularda kısa 
sürede konuşlandırılan ve çok ulus-
lu güçlerden oluşan ve kara ordusu, 
donanma ve hava kuvvetleri gibi 
farklı askeri hizmetleri kapsayan 
birimlerdir”. Bir başka deyişle, kav-
ramda geçen “güç”: “askeri yete-
nekler ve ekipman”, “görev gücü”: 
“spesifik bir misyon için konuşlan-
dırılan ve sözkonusu görev tamam-
lanınca feshedilen güç”, “ortak gö-
rev gücü”: “kara ordusu, donanma 
ve hava kuvvetleri gibi farklı askeri 
hizmetleri kapsayan görev gücü”, 
“Birleşik Ortak Görev Gücü”: iki ya 
da daha fazla ulusun güçlerinden 
oluşan güç” anlamına gelmektedir. 

NATO belgelerinde Birleşik Ortak 
Görev Güçleri’nin, NATO’nun soğuk 
savaş sonrası dönüşümü kapsa-
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mında uluslararası ortamın değişen 
koşullarına uyum gereklerini kar-
şılamak için oluşturulduğu belirtil-
mektedir. Alınan kararlarda Birleşik 
Ortak Görev Güçleri’nin AGSK’yı il-
gilendiren boyutu ise; Batı Avrupa 
Birliği’nin (BAB) gerçekleştireceği 
operasyonlarda da Birleşik Ortak 
Görev Güçleri’nin NATO imkân ve 
kabiliyetlerini kullanarak görev ya-
pabileceği ve bu konuda Kuzey At-
lantik Konseyi’nin operasyon bazın-
da (case by case) karar vereceğidir. 
Bu bağlamda Birleşik Ortak Görev 
Güçleri, BAB ile iş birliğini göste-
ren bir oluşumdur ve o dönemde 
güçlerin “ayrılabilir ama ayrı olma-
yan” (separable but not separate) 
kabiliyetlerinin NATO ya da BAB ta-
rafından kullanılması, NATO üyesi 
olmayan ülkelerin dahli gibi konular 
dikkate alınması gereken hususlar 
olarak ortaya çıkmıştır. Kurumsal 
yapı bakımından, Birleşik Ortak Gö-
rev Güçleri’nin NATO komutasında 
gerçekleştireceği operasyonlarda 
merkez karargâhın ve komuta idare-
sinin (nuclei), belirlenecek bir NATO 
karargahında olmasına, BAB komu-
tası altındaki operasyonlarda da bu 
karargâhın kullanılabileceğine karar 
verilmiştir. 
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Birleşmelerin Kontrolü 
(Merger Control) 

–Zafer Can DARTAN–

Birleşmelerin kontrolü, izlenmesi 
Avrupa Komisyonu tarafından yapı-
lan ve Lüksemburg dışında tüm Av-
rupa Birliği (AB) Ülkelerinde uygu-
lanmakta olan rekabet politikasının 
ayrılmaz bir parçasıdır. Birleşmele-
rin kontrol edilmesinin temel ama-
cı, şirketleri dış şirket büyümeleriyle 
ilgili planlarını rekabet otoritesine 
bildirmek, rekabet düzenleyicile-
rine piyasalarda herhangi bir olası 
olumsuzluk ortaya çıkmadan önce 
önleme olanağı sağlamak ve bir-
leşme işleminin beklenen rekabetçi 
etkilerini birleşmeden önce analiz 
etme fırsatı sunmaktır. Bu kontrol-
lerin temelinde yatan temel mantık 
ise piyasayı etkileme gücüne kavu-
şan bir işletmenin bu gücü kötüye 
kullanmasına engel olmak için dü-
zenlemeler yapmak yerine, işletme-
lerin aşırı oranda pazar gücüne sa-
hip olmalarını engellemek şeklinde 
açıklanabilir. Şirket birleşmelerinin 
ve satın almaların kontrolü, Birliğin 
rekabet politikasının temel taşla-
rından birini oluşturur. Şirketlerin, 
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birleşme, satın alma ya da ortak te-
şebbüs (joint venture) kurma yoluy-
la birleşmeleri piyasalar üzerinde 
çoğunlukla pozitif etkiler yaratmak-
tadır. Bu etkiler şirketlerin daha ve-
rimli hale gelmesinde, rekabetin yo-
ğunlaşmasında ve nihai tüketicinin 
daha kaliteli ürünleri daha ucuza al-
masında ortaya çıkmaktadır. Birleş-
melerin rekabet kuralları ile uyumlu 
olup olmadığı değerlendirilirken en 
önemli hususlardan biri, birleşme 
veya satın alma sonrasında Ortak 
Pazarda birleşme neticesinde ha-
kim durumun ortaya çıkıp çıkmadı-
ğı veya mevcut bir hakim durumun 
güçlenip güçlenmediğidir.

23 Mart 2013 tarihinde, Avrupa 
Komisyonu AB Birleşme Tüzüğü 
ile ilgili prosedürleri basitleştirme 
yöntemine gitmiştir. Böylelikle, bü-
rokratik çabayı azaltmak ve şirket-
lerin ihtiyaçlarını karşılama sürecini 
kolaylaştırmak amaçlanmıştır. AB 
birleşme kontrolü bağlamında sa-
deleştirilmiş prosedürün kapsamı 
ile ilgili olarak, aynı pazarda birbir-
leriyle rekabet eden şirketler arasın-
daki birleşme eşiğini, pazar payının 
%15’inden, %20’sine yükseltmiştir. 
Yukarı veya aşağı pazarlarda faaliyet 
gösteren şirketler arasında birleşme 
durumunda (örneğin bir motorlu 
taşıt parçaları üreticisi ve bir mo-
torlu taşıt üreticisi), bu eşikte yüzde 
25’ten yüzde 30’a bir artış öneril-
mektedir. Komisyon, aynı pazarda 
faaliyet gösteren iki şirketin toplam 
pazar payı yüzde 20’den fazla olsa 
bile basitleştirilmiş prosedürün uy-
gulanmasını mümkün kılmak iste-
mektedir, ancak birleşme sonucun-

da pazar payı neredeyse hiç artma-
maktadır.
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Birleşmiş Milletler  
(United Nations)

–Erdem DENK–

İkinci Dünya Savaşı’nda müttefikle-
rin liderliğini yapan ve hatta “Bir-
leşmiş Milletler” adlı bir bildirge 
de yayınlayan devletlerin davetiyle 
henüz savaş resmen bitmemişken 
San Francisco’da toplanan 50 dev-
let, dünya çapında bir hükümetler–
arası örgüt kurmakta anlaştı. Ocak 
1946’da çalışmalarına başlayan Bir-
leşmiş Milletler (BM), günümüzde 
193 üyesiyle neredeyse tüm dünya 
devletlerini bünyesinde topluyor. 
Örgüt, başlangıçtan itibaren “dün-
ya hükümeti” olarak da anılmakta. 
Bu benzetmede tüm üyelerin tem-
sil edildiği Genel Kurul’un dünyanın 
diplomasi meydanı olması önemli 
bir etken. Keza örgütün yargısal or-
ganı olan Uluslararası Adalet Diva-
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nı’nın (UAD) da uluslararası sistemin 
en temel sorunu olan üst otorite 
yokluğunu kısmen de olsa giderdi-
ğine vurgu yapılmakta. Ancak “gö-
rüşme platformu” niteliğindeki Ge-
nel Kurul’un yetkileri tavsiye kararı 
almakla sınırlıyken UAD de ancak 
devletler tarafından önüne getirilen 
davalara bakabilmekte.

Bu nedenle, örgütün kurucu bel-
gesinde sıralanan amaç ve ilkelerin 
gerçekleştirilmesi açısından asıl ön 
plana çıkan organın Güvenlik Kon-
seyi olduğu rahatlıkla söylenebilir. 
Veto yetkisiyle donatılmış beş da-
imi üyeyi de içeren 15 sandalyeli 
Konsey, özellikle başlıca sorumlu-
luğuna bırakılan “uluslararası barış 
ve güvenliği koruma” gerekçesiyle 
aldığı bağlayıcı kararlarla “dünya 
hükümeti” gibi çalışabilmekte. Ya-
pısıyla işleyişine özellikle temel il-
keleri arasında saydığı egemen eşit-
lik, temsil ve meşruiyet açısından 
getirilen itirazlara rağmen örgütün 
üyelerinin tümü tarafından –farklı 
nedenlerle de olsa– benimsendiği 
görülmekte. Kimisi örgütün kurul-
masını da sağlayan en önemli özel-
liğine dikkat çekmekte ve dünya ba-
rışının sağlanması ve korunması için 
İkinci Dünya Savaşı’nı da bitiren güç 
dengesinin esas alınması gerektiğini 
önermekte. Kuşkusuz bu anlamda 
akla ilkin veto yetkisine sahip üyeler 
gelmekte. Zira bu “daha eşit” üyele-
re herhangi bir uyuşmazlığa “dünya 
barışını sağlama” adına müdahale 
edebilme, ancak statükolarını etki-
lemeyen / bozmayan savaşların ba-
rışı bozmadığını kararlaştırılabilme 
imkânı verilmiş.

Ancak bu katmanlı hiyerarşik siste-
min devam ettirilmesinde irili–ufak-
lı birçok “eşit” üyenin de zımni des-
teği olduğunu unutmamak gerekir. 
Ne de olsa bölgesel sorunların çö-
zümünde BM’de (y)etkili olan güçlü 
müttefiklerin katkısı illaki olacaktır. 
Keza BM’yi uluslararası düzenin en 
temel sorunu olarak görülen üst 
otorite yokluğunu kısmen de olsa 
giderdiği için olumlu bulanlar da 
vardır. Buna göre BM, olağan ko-
şullarda savaştansa barışı tercih 
edecek devletlerin sorunlarını dip-
lomasi yoluyla çözmesi ve dünya 
düzeninin günlük işleyişinin sağlan-
ması açısından çok önemli bir supap 
işlevi görmektedir.

Daha çok görece güçlü ve/veya eski 
devletlerin gerekçelerini yansıtan 
bu görüşler bir yana, görece güçsüz 
/ yeni devletlerin de kendi gerekçe-
leri vardır. En başta, daimi üyelerin 
vetosunu da aşarak mevcut üyelerin 
üçte ikisinden alınacak oyla kazanı-
lan BM üyeliği, uluslararası sistem 
tarafından tanınma anlamına gel-
mektedir. Kosova’nın BM üyeliğine 
verdiği önemin ya da BM’deki güç 
ilişkilerinin en önemli mağdurların-
dan olan Filistin’in bu örgüte üye ol-
mak için sürdürdüğü Palestine 194 
kampanyasının açıkça gösterdiği 
üzere. Bir yandan uluslararası meş-
ruiyeti tartışılan BM, diğer yandansa 
devletlerin kendi uluslararası meş-
ruiyetlerini sağlamanın en önemli 
zemini olarak görülmektedir. Niha-
yet en eleştirel devletlerin bile yeri 
geldiğinde kendi tezlerini destekle-
yen BM kararlarına ısrarla ve önce-
likle atıfta bulunması, BM’nin adeta 
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evladiyelik bir örgüt olarak varlığını 
korumasını sağlamaktadır.

Öte yandan, BM’yi asıl güçlü kılanın 
bir anlamda buzdağının görünme-
yen kısmı olduğu söylenebilir. BM, 
sadece “dünya barışını koruma” 
görev ve yetkisi açısından değil 
merkezinde olduğu uluslararası ağ 
açısından da sıradan bir hükümet-
ler–arası örgüt değildir. Her biri 
bağımsız birer hükümetler–arası 
örgüt olmakla birlikte faaliyetlerini 
BM’nin en özgün organı olan Eko-
nomik ve Sosyal Konsey üzerinden 
kurulan özel bir işbirliği yöntemiyle 
yürüten Uzmanlık Örgütleri ile bir-
likte “BM Sistemi”ni oluştururlar. 
20. yüzyıl boyunca kurulan Uzman-
lık Örgütleri, uluslararası sistemin 
dünya sathına yayılan sosyo–eko-
nomik, ticari ve finansal altyapısı-
nın tesisi ile iletişim, ulaşım ve kül-
tür ağlarının örülmesinin araçları 
olmuştur. Başlangıçta uluslararası 
sistem içindeki konum ve güçlerini 
pekiştirmek isteyen devletler tara-
fından kurulan ya da desteklenen 
bu örgütler, özellikle küreselleşme 
sürecinde karar almada bilgi ve de-
neyiminden yararlanılan uzmanlar 
olmayı aşarak bizatihi karar alan ve 
standart belirleyen aktörler olmaya 
başlamıştır. Öyle ki, danışmanlık vb. 
statülerle çalışmalarına katkı ver-
meye başlayan özel sektör ve sivil 
toplum temsilcilerinin artan ağırlığı 
ve belirleyiciliği düşünüldüğünde, 
günümüzde pek çok alanda devlet-
lerin uzmanlık örgütlerinden çıkan 
kararları ülkelerinde hayata geçiren 
araçlar haline dönmeye başladığı 
görülmektedir. Karar alma (yasa-

ma) işi fiilen uluslararası / küresel 
düzleme taşınmakta, kendi yasama 
erki yerine / hilafına yürütme erkini 
pekiştiren devletlerse adeta bu kü-
resel normların kararlı / sert uygula-
yıcısı haline dönüşmektedir.

Bu açıdan bakıldığında, küreselleş-
me sürecinin BM’ye etkileri bağla-
mında yaşanan tartışmaların aslın-
da Avrupa Birliği’ni (AB) anlamak 
açısından da önemli bir gösterge 
olduğu söylenebilir. Zira AB de ni-
hayetinde bir ulus–üstü yeniden 
örgütlenme projesidir. Hatta uygu-
layıcılığı devam eden devletin ya-
sama ve yargılama yetkisinin ikame 
edilmesi, ulus–üstü kararların dola-
yımsız olarak doğrudan içeride uy-
gulanması anlayışına dayanmakta-
dır. Bir anlamda egemenlik yeniden 
ölçeklendirilmektedir. Hem temel 
çalışma alanlarının (derinleşme) 
hem de üyelik müzakerelerinin (ge-
nişleme) merkezinde yer alan 35 fa-
sıl başlığının açıkça gösterdiği üzere, 
ulus–devlet ölçeğinde kurulan eko-
nomik, hukuksal, yönetsel, ideolojik 
ve (şimdilerde sadece ayak sesleri 
duyulsa da) askeri merkezileşme 
bu kez Avrupa çapında yeniden ör-
gütlenmektedir. Kuşkusuz ulus–üstü 
AB’nin savaş ya da işgalle değil barış 
yoluyla yapmaya çalıştığının aynısını 
uluslararası BM’nin yaptığını söyle-
mek doğru olmayacaktır. Amaç ve 
hedefler aynı olmadığı gibi, yapı, 
işleyiş ve yöntemler de epey fark-
lıdır. Özellikle de geleneksel güç ve 
egemenlik merkezlerini temsil eden 
devletlerin söz sahibi olduğu BM 
Güvenlik Konseyi özelinde yaşanan 
güç mücadelesi düşünüldüğünde. 
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Ancak sosyo–ekonomik etkileşimi 
hızla artan toplumların farklı kat-
manlarının ihtiyaç duyduğu ortak 
norm ve kuralları ulus–aşan çalı-
şanlarıyla kotaran Uzmanlık Örgüt-
leri’nin artan fiili etkisi de dikkate 
değerdir. Benimsenen “küresel yö-
netişim” anlayışı, yerleşik yönetim 
sistem(ler)ini dönüştürmektedir. 
Dolayısıyla, sadece AB’nin değil BM 
Sistemi’nin geleceğini de merkezi-
yetçi ve bütünleşmeci dinamikler 
arası mücadeleler belirleyecektir.
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Birleşmiş Milletler’de 
Avrupa Birliği’nin 
Gözlemci Üyeliği 
(European Union’s 
Observer Status in the 
United Nations)

–Erdem DENK–

Birçok hükümetler–arası örgütün 
benimsediği gözlemci üyelik statü-
sü (observer status), kurucu metne 
taraf olmadan gerçekleşen özel bir 
üyelik biçimidir. Gözlemci üye, baş-
ta oy hakkı olmak üzere örgüte tam 
üyelikten kaynaklanan hak ve yü-
kümlülüklere sahip değildir. Ancak 
kimi toplantılarına katılıp görüş bil-
dirme gibi üye olmayanlara kıyasla 
verilen bazı ayrıcalıklar çerçevesin-
de gözlemci üyeyle örgüt arasında 
özel bir ilişki kurulur. Bu statünün 
kural olarak sadece devletlere açık 
olan tam üyelikten bir başka ayırt 
edici özelliğiyse, diğer uluslararası 
hukuk kişilerine de tanınabilmesi-
dir. Nitekim devlet olarak tanın(a)
mamış oluşumlar kadar özellikle 
hükümetler–arası ve hükümetler–
dışı örgütlerin kendi dışlarındaki 
uluslararası örgütlere gözlemci üye 
olmayı her geçen gün daha fazla 
tercih ettiği görülmektedir.

Birleşmiş Milletler (BM), gözlemci 
üyelik statüsünü öteden beri ver-
mekte ve hükümetler–arası örgüt-
lerin özellikle Genel Kurul ve Ekono-
mik ve Sosyal Konsey gibi organla-
rının ilgili çalışmalarına katılmasını 
sağlamaktadır. Bu anlamda ilk ör-
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neklerin Arap Birliği (1950) ve Afri-
ka Birliği (1965) olması, BM’yi kuran 
uluslararası sisteme eklemlenmeye 
çalışan bölgesel işbirliği çabalarını 
teşvik etmeye verilen önemi göster-
mektedir. Avrupa Ekonomik Toplu-
luğu’nun (AET) 1974’te kazandığı bu 
statü ise 2011’de alınan 276 sayılı 
kararla güçlendirilecek ve Avrupa 
Birliği’ne (AB) benzerlerinin aksi-
ne BM Genel Kurulu’nda konuşma 
yapma ve hatta karar tasarısı sunma 
hakkı verilecektir (madde 2).

Oy kullanma dışında tam Üye Dev-
letlere verilen başlıca hakları içeren 
bu örneği görülmemiş statü, pek 
çok açıdan önemlidir. Siyaseten 
bakıldığında, bölgesel (“kıtasal”) 
bütünleşme çabalarının desteklen-
diği açıktır. Zira söz konusu kararda, 
BM Genel Kurulu’na kendi adlarına 
seslenmesine üyeleri tarafında izin 
verilen diğer uluslararası örgütlere 
de benzer bir statünün tanınacağı 
belirtilmektedir (madde 3). Küre-
selleşmenin en önemli kurumsal 
zeminlerinden olan BM Sistemi, bu 
sui generis statüyü herhangi bir hü-
kümetler–arası örgüte değil mevcut 
küreselleşme sürecinin ve biçiminin 
pilot uygulaması olarak da görüle-
bilecek AB’ye vererek ulus–üstücü-
lük anlayışını teşvik etmektedir. Her 
şeye rağmen devam eden ve etmesi 
de istenen başarı hikâyesiyle kıtasal 
bütünleşmenin sembolü olan AB, 
BM uzmanlık örgütlerinin küresel 
düzeyde kotarmaya çalıştığı sos-
yo–ekonomik, yönetsel ve hukuksal 
standardizasyonu ve yönetişimi Ko-
misyonundaki Avrokratları ve Lük-
semburg’daki yargıçlarıyla bölgesel 

düzeyde çok daha iyi sağlamaktadır. 
Nitekim Yüksek Temsilci Federica 
Mogherini, Avrupa Günü vesilesiyle 
BM Güvenlik Konseyi’nde 9 Mayıs 
2017’de yaptığı konuşmada, barış, 
güvenlik, büyüme, sürdürülebilir 
kalkınma ve uluslararası ilişkiler ko-
nularında ortak ilke, değer ve ideal-
lerin benimsendiğinin altını çizmiş-
tir: “Tüm eylem ve girişimlerimizin 
BM ile tam bir işbirliği ve ortaklık 
içinde yapılmasının da gösterdiği 
üzere, Avrupa’nın yolu aynı zaman-
da BM’nin de yoludur”.

AB açısından bakıldığındaysa, “eko-
nomik dev, siyasi cüce”  olarak anıl-
manın yerine etkin bir uluslararası 
aktör olma arayışının belirgin ol-
duğu söylenebilir. Üyelerinin Genel 
Kurul’da kullandığı oyların özellikle 
Ortak Güvenlik ve Savunma Poli-
tikasının (OGSP) gelişimine koşut 
şekilde aynılaşmaya başladığı yö-
nündeki tespitlerin de gösterdiği 
üzere, AB’nin BM’deki gözlemci 
üyeliğine en azından uyumlu bir 
dış politika izleme açısından büyük 
önem verdiği açıktır. Zira çeşitli AB 
Üye Devletlerini de içeren farklı 
grupların yer aldığı Genel Kurul’da 
kendi temsilcileriyle boy gösteren 
AB delegasyonu, BM çatısı altında 
eşgüdümlü çalışmayı sağlayabilecek 
başlıca oluşumdur. Her ne kadar Av-
rupa Tek Senedi’nin (1987) getirdiği 
hep birlikte üye olunan uluslararası 
örgütlerde “ortak tavır almaya ça-
lışma” (madde 30/7/a) genel yü-
kümlülüğü Maastricht Antlaşması 
(1993) ile “ortak tutum belirleme 
ve bu politikaya uyma” (madde 
J/2) şeklinde güçlendirilse de, AB 
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Üye Devletleri kendileri açısından 
kritik konularda farklı oy davranış-
ları sergilemeye devam etmektedir. 
Ancak aşağıda ele alınacak Güvenlik 
Konseyi bağlamındaki tartışmaların 
da gösterdiği üzere “Avrupa adına” 
tutum alma yönünde bir dönüşüme 
liderlik etme arayışı da sürmektedir.

AB’nin hukuken de kendine has olan 
BM’deki gözlemciliği, karmaşık so-
runları gündeme getirebilmektedir. 
Zira geleneksel uluslararası hukuk 
anlayışı çerçevesinde devlet olma-
yan ve hükümetler–arası örgütleri 
çağrıştıran bir uluslararası hukuk ki-
şisi olan AB, aslında üyelerinin her 
geçen gün egemenliklerinin daha 
fazla kısmını devrettiği bir ulus–üstü 
yapıdır. Nitekim AB’nin 50’den fazla 
BM antlaşmasının devlet–olmayan 
tek tarafı olması, ilgili antlaşmala-
rın diğer BM üyelerinin aksine AB 
üyelerinin iç hukuk düzenlerine de 
etki etmesi anlamına gelmektedir. 
Keza ulus–üstü AB adına BM or-
ganlarında yapılacak her konuşma 
ve faaliyet, aslında BM üyesi olan 
27 AB Üye Devletini de doğrudan 
bağlayacaktır. Kuşkusuz mevcut dü-
zenlemelere göre AB adına AB Zir-
vesi Başkanı ya da Yüksek Temsilci 
tarafından yapılacak açıklamalarda 
üyelerin oy birliği ile belirlediği gö-
rüş ve politikalara sadık kalınması 
gerekmektedir. Ancak gelecekte bu 
yetkinin sınırlarının genişlemesi du-
rumunda siyasi ve hukuksal sorun-
lar yaşanabileceği açıktır.

Bir diğer önemli noktaysa, AB’nin 
iki üyesinin (Fransa ve Birleşik Kral-
lık) BM Güvenlik Konseyi’nde veto 

yetkisine sahip olmasıydı. Kuşkusuz 
BM üyesi her egemen devlet, hu-
kuken de siyaseten de kendi adına 
hareket etmektedir. Ancak Maast-
richt Antlaşması, daimi üye olan AB 
üyelerine Güvenlik Konseyi’ndeki 
çalışmalarını yürütürken “Birliğin 
tutum ve çıkarlarını savunma” ge-
nel yükümlülüğü getirmiştir (madde 
J/5/4). Bunun benimsenen genel 
ilke ve politikalara uyumlu politika 
gütmeyi içerdiği açıktır. Ancak dış 
politikaya ve savunmaya dair kimi 
yetkilerin orta vadede AB’ye dev-
redilmesi fikrine alışma tartışmaları 
düşünüldüğünde, potansiyel sorun-
lar da belirginleşmektedir. Nitekim 
kuruluşunda dışlandığı BM içinde 
ekonomik motoru olduğu AB adına 
yeni bir konum arayan Almanya, 
Brexit sürecini bu açıdan bir fırsata 
çevirmek istemektedir. Örneğin Al-
manya Maliye Bakanı Olaf Scholz, 
Brexit sonrası Güvenlik Konseyi’n-
de kalacak tek AB’li daimi üye olan 
Fransa’nın koltuğunu AB’ye dev-
retmesi gerektiğini gündeme getir-
miştir. Her ne kadar bu öneri Fransa 
tarafından hemen reddedilse de, iki 
ülke daha sonra ilginç bir uzlaşmay-
la gündeme gelmiştir. 2019–2020 
dönemi için Güvenlik Konseyi geçici 
üyesi seçilen Almanya ile daimi üye 
Fransa, usul gereği art arda Mart 
ve Nisan 2019’da üstlenecekleri 
dönem başkanlıklarını “dual presi-
dency” şeklinde yapmayı kararlaş-
tırmıştır. Aslında söz konusu olan iki 
ay sürecek bir eş–başkanlık sistemi 
değildir. Zaten bir ilk olan bu uygula-
manın BM hukukunda bir dayanağı 
da yoktur. Ancak iki ülke, Maastricht 
Antlaşması’nın AB üyelerine birey-
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sel olarak getirdiği genel yükümlü-
lüğü Brexit sürecinde bir anlamda 
yeniden yorumlamıştır. Şarlman’ın 
kurduğu imparatorluğun başken-
ti Aachen’de (Aix–la–Chapelle) 22 
Ocak 2019’da imzalanan anlaşma-
nın hükümlerinin açıkça gösterdiği 
gibi, “Birliğin tutum ve çıkarlarını 
savunma” çabalarına birlikte öncü-
lük etme politikası benimsenmiştir. 
İki ülke sınırlarını birlikte koruma, 
ortak değilse de uyumlu silah tica-
reti yapma ve Almanya’nın Güvenlik 
Konseyi daimi üyeliği talebini dil-
lendirme gibi önemli noktaları da 
içeren anlaşmada, her birinin kendi 
Güvenlik Konseyi dönem başkanlı-
ğını ortak ilke ve politikalara dayalı 
öncelikler çerçevesinde diğeriyle 
eşgüdümlü şekilde yürütmesi öngö-
rülmüştür. Fransa’nın bir “twinning 
arrangement”a benzettiği uygula-
mada insancıl hukuk, çatışmaların 
önlenmesi ve kadın haklarıyla ka-
dının barış süreçlerine katılımının 
güçlendirilmesi gibi önceliklerin se-
çilmesi de dikkate değerdir. Sahada 
anlamlı bir değişikliğe ya da heyeca-
na neden olduğu söylenemeyecek 
“dual presidency” döneminin yine 
de Brexit sonrasının provasını teşkil 
ettiği söylenebilir. En azından “Gü-
venlik Konseyi’nde veto yetkisine 
sahip iki üyesi olan AB” yerine “Gü-
venlik Konseyi’nde iki üyeyle temsil 
edilen AB” anlayışının yerleş(tiril)
mesine katkı sunmuştur. Özellikle 
de Soğuk Savaş’ın ardından Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) tarafından 
BM’nin yerine ön plana çıkarılan 
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgü-
tü’nün (NATO) son dönemde tekrar 
kabuğuna çekilmesi, bu zemindeki 

AB–ABD birlikteliğinin sorgulanır 
hale gelmesi, OGSP’nin olası istika-
meti ve bir AB ordusunun kurulması 
tartışmaları yaşanırken.

Kısacası, BM, NATO ve AB’nin yapısı 
ve geleceği hakkındaki tartışmalar 
bir bütün olarak düşünüldüğünde, 
BM’nin en ayrıcalıklı devlet–olma-
yan gözlemci üyesi olan AB’nin üye-
leri eliyle ve/veya doğrudan BM ça-
lışmalarının aktif bir parçası olmaya 
doğru yaklaştığı söylenebilir.
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Birlik Delegasyonları 
(Union Delegations) 

–İlke GÖÇMEN–

Birlik Delegasyonları, Avrupa Kö-
mür ve Çelik Topluluğu’ndan (AKÇT) 
bu yana varlığını sürdürmektedir. 
Delegasyonlar, 1952 yılında AKÇT / 
Komisyon Delegasyonu olarak, ar-
dından Avrupa Ekonomik Toplulu-
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ğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi 
Topluluğu’nun (AAET) kurulmasıyla 
1958 yılından itibaren Avrupa Top-
lulukları / Komisyon Delegasyonları 
olarak ve Lizbon Antlaşması (2009) 
ile birlikte Birlik Delegasyonları ola-
rak adlandırılmıştır. 

Birlik Delegasyonları, bugün için 
yaklaşık 140 adet olup Lizbon Ant-
laşması ile birlikte kurulan Avrupa 
Dış Eylem Servisi’nin bir parçası-
nı oluşturur. 2010/427 sayılı Karar  
uyarınca Avrupa Dış Eylem Servisi, 
Yüksek Temsilci’ye görevini yerine 
getirirken yardımcı olacak ve bir 
merkezi idare ile üçüncü ülkeler ve 
uluslararası örgütler nezdinde Bir-
lik Delegasyonlarından oluşacaktır 
(md. 1). Hem merkezi idare içindeki 
tüm bölümler hem de Birlik Dele-
gasyonları arası etkili işbirliğini ger-
çekleştirmek ise Yüksek Temsilci’nin 
otoritesi altında çalışacak olan Av-
rupa Dış Eylem Servisi İcrai Genel 
Sekreteri’nin sorumluluğunda ola-
caktır (md. 4). 

Bundan başka, Birlik Delegasyonları 
ile ilgili kurallar şöyle toparlanabilir 
(md. 5). İlk olarak, Yüksek Temsilci, 
Konsey ve Komisyon ile uzlaşı içinde 
kalarak, bir Birlik Delegasyonu’nu 
açma veya kapama kararını alır. İkin-
ci olarak, her Birlik Delegasyonu Av-
rupa Dış Eylem Servisi personeli ile 
uygun olduğunda Komisyon perso-
nelinden oluşur ve bir Delegasyon 
Başkanı’nın otoritesi altında olur. 
Başkan, Yüksek Temsilci’nin, Avru-
pa Dış Eylem Servisi’nin ve duruma 
göre Komisyon’un talimatlarını yeri-
ne getirir ve ayrıca delegasyondaki 

tüm personel üstünde, her etkinlik 
bakımından, otorite sahibidir. Bun-
dan başka, Başkan, Delegasyonun 
resmen tanındığı ülkede Birlik’i 
temsil yetkisine sahiptir. Üçüncü 
olarak, Avrupa Yolsuzlukla Müca-
dele Ofisi’nin (OLAF) kendi yetkile-
ri saklı kalmak kaydıyla, Avrupa Dış 
Eylem Servisi İcrai Genel Sekreteri, 
her bir Birlik Delegasyonu’nun iş-
leyişi hakkında, mali ve idari de-
netimler dahil, dönemsel değer-
lendirme yapar. Dördüncü olarak, 
Yüksek Temsilci, ilgili ev sahibi ülke, 
uluslararası örgüt veya üçüncü ülke 
ile, özellikle Birlik Delegasyonları, 
personeli ve mülkiyeti yönünden 18 
Nisan 1961 tarihli Diplomatik İlişki-
ler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile 
belirlenen ayrıcalıkların ve dokunul-
mazlıkların denklerini elde etmek 
için, gerekli ayarlamaları yapar. Be-
şinci olarak, Birlik Delegasyonları, 
Üye Devletlerin diplomatik servisle-
ri ile yakın işbirliği içinde çalışır ve 
bilgi paylaşır. Birlik Delegasyonları, 
Üye Devletlerin talebi üzerine, Üye 
Devletleri diplomatik ilişkilerinde ve 
Birlik vatandaşına üçüncü ülkelerde 
diplomatik koruma sağlama rolleri 
bakımından destekler. 
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Birlik Dışişleri ve 
Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi (High 
Representative of the 
Union for Foreign Affairs 
and Security Policy) 

Bkz. Yüksek Temsilci

Birlik Şirketi   
(Union Company) 

–İlke GÖÇMEN–

Birlik şirketi, temel serbestîler ara-
sından iş kurma hakkının ve hiz-
metlerin serbest dolaşımının yarar-
lanıcısı olmak için aranan şartlardan 
birisini oluşturmaktadır. Nasıl ki 
gerçek kişiler söz konusu olduğunda 
işçilerin serbest dolaşımının, iş kur-
ma hakkının ve hizmetlerin serbest 
dolaşımının yararlanıcısı olmak için 
Birlik vatandaşlığı gerekiyorsa tüzel 
kişiler söz konusu olduğunda da iş 
kurma hakkının ve hizmetlerin ser-
best dolaşımının yararlanıcısı olmak 
için Birlik şirketi olmak gerekir. 

Birlik şirketi Avrupa Birliği’nin İşle-
yişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİ-
HA) 54. maddesi ile tanımlanmıştır. 
Buna göre bir şirket, bir Üye Dev-

letin hukukuna uygun olarak ku-
rulmuşsa ve sicilde kayıtlı merkezi, 
idare merkezi ya da iş merkezi Birlik 
içinde bulunuyorsa Birlik tüzel kişisi 
sayılır. Bu şirket, medeni veya ticari 
hukuka göre kurulabilir ve kâr ama-
cı gütmeyenler hariç olmak üzere, 
kooperatif şirket ve kamu veya özel 
hukukça yönetilen diğer tüzel kişi-
lerden olabilir. 

Birlik Vatandaşları  
(Union Citizens) 

Bkz. Birlik Vatandaşlığı

Birlik Vatandaşlığı  
(Union Citizenship) 

–İlke GÖÇMEN–

Birlik vatandaşlığı, tarihsel gelişimi 
ve içeriği yönünden ele alınabilir. 

Birlik vatandaşlığı, ilk olarak, Ma-
astricht Antlaşması (1993) ile bir-
likte kurucu antlaşmalardaki yerini 
almıştır. Amaç, Avrupa Birliği (AB) 
Antlaşması’nın Dibacesinde belir-
tildiği üzere, “bir Birlik vatandaşlığı 
getirerek Üye Devlet vatandaşla-
rının haklarının ve çıkarlarının ko-
runmasını güçlendirmek”tir. Birlik 
vatandaşlığı, sonraki kurucu antlaş-
ma değişikliği ile, yani Amsterdam 
Antlaşması (1999), Nice Antlaşması 
(2003) ve Lizbon Antlaşması (2009) 
ile kayda değer bir değişiklik geçir-
memiştir. 

Birlik vatandaşlığı, içeriği söz konu-
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su olduğunda önce tanımlanmak-
tadır. Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hak-
kında Antlaşma’nın (ABİHA) 20(1). 
maddesine göre: 

“Birlik vatandaşlığı yaratılmıştır. Bir 
Üye Devlet vatandaşlığına sahip her 
kişi Birlik vatandaşıdır. Birlik vatan-
daşlığı ulusal vatandaşlığı tamamlar, 
ancak onun yerini almaz.”

Öyleyse, Birlik vatandaşı olmak için 
herhangi bir Üye Devletin vatandaşı 
olmak gerekmektedir. Kaur kararına 
(C–192/99) göre vatandaşlık kavra-
mı Üye Devlet münhasır yetkisinde 
olup Üye Devletler, Birlik hukuku-
nu göz önünde tutarak, vatandaş-
lığın kazanılması ve kaybına ilişkin 
koşulları belirler. “Birlik hukukunu 
göz önünde tutmak” klozu, örne-
ğin Rottmann kararında (C–135/08) 
karşımıza çıkmaktadır. Buna göre bir 
ulusal önlem, bir kişinin Birlik vatan-
daşı statüsünü ve ona bağlı hakları 
kaybetmesine neden olmaktaysa 
bu nedenle AB hukukunun kapsamı 
içinde kalır ve Birlik hukuku gereği 
orantılılık ilkesi yönünden değer-
lendirilmelidir.

Birlik vatandaşları, ayrıca, birtakım 
haklara sahip ve yükümlülüklere 
tâbi kılınmıştır. ABİHA’nın 20(2). 
maddesine göre: 

“Birlik vatandaşları, işbu antlaşma-
da öngörülen haklara sahiptir ve 
yükümlülüklere tâbidir. Birlik vatan-
daşları, diğer hakların yanı sıra, aşa-
ğıdaki haklara sahiptir:

(a) Üye Devlet ülkelerinde serbest-

çe dolaşma ve ikâmet etme hakkı;

(b) ikâmet ettikleri Üye Devlette, o 
devletin vatandaşları ile aynı koşul-
lar altında, Avrupa Parlamentosu 
seçimleri ve yerel seçimlerde oy kul-
lanma ve aday olabilme hakkı;

(c) vatandaşı oldukları Üye Devletin 
temsil edilmediği bir üçüncü devlet 
ülkesinde herhangi bir Üye Devletin 
diplomatik ya da konsolosluk oto-
ritesinin korumasından o devletin 
vatandaşları ile aynı koşullar altında 
yararlanma hakkı;

(d) Avrupa Parlamentosu’na dilek-
çe verme, Avrupa Ombudsmanı’na 
başvurma ve Birlik kurumları ve da-
nışma organlarına kurucu antlaşma 
dillerinden herhangi biri ile soru 
yöneltme ve aynı dilde yanıt alma 
hakkı.

Bu haklar, kurucu antlaşmalar ve 
buna göre çıkarılan önlemlerce ta-
nımlanan koşullar ve sınırlamalar ile 
uyumlu olarak kullanılır.”

Öyleyse, Birlik vatandaşları açısın-
dan bazı haklar ve yükümlülükler 
söz konusu olabilecektir. Birincisi, 
yükümlülükler kavram olarak mad-
de metninde yer alsa bile hâlihazır-
da yoktur. O halde, yükümlülükler 
kavramı, tipik status civitatis statü-
sünü tekrar etmek için olabileceği 
gibi, geleceğe dönük bir tür açık çek 
vazifesi görmek üzere de madde 
metnine yerleştirilmiş olabilir. 

İkincisi, haklar, yalnızca ABİHA’nın 
20(2). maddesinde sayılanlardan 
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ibaret değildir. Bir taraftan, örne-
ğin Avrupa Birliği Temel Haklar 
Şartı’nın (ABTHŞ) “Vatandaşların 
Hakları” adlı “V Başlık” altında şu 
haklara yer verilmiştir: “Avrupa Par-
lamentosu seçimlerinde oy kullan-
ma ve aday olabilme hakkı”, “Yerel 
seçimlerde oy kullanma ve aday 
olabilme hakkı”, “İyi idare hakkı”, 
“Belgelere erişim hakkı”, “Avrupa 
Ombusmanı’na başvurma hakkı”, 
“dilekçe hakkı”, “serbest dolaşım 
ve ikamet hakkı” ve “diplomatik ve 
konsolosluk korunma hakkı”. Diğer 
taraftan, ABİHA’nın 25. maddesi 
çerçevesinde Konsey, Komisyon’un 
ilgili raporu temelinde, özel yasama 
usulü uyarınca hareket ederek ve 
Avrupa Parlamentosu’nun muvafa-
katini aldıktan sonra, 20(2). mad-
dedeki hakları güçlendirmeyi veya 
ilave haklar getirmeyi amaçlayan 
hükümleri oy birliği ile kabul edebi-
lecektir. Bu hükümler, Üye Devletler 
tarafından kendi anayasal kuralları-
na uygun olarak onaylandıktan son-
ra yürürlüğe girecektir. 

Okuma Listesi

Barnard, Catherine. The Substantive 
Law of the EU: The Four Freedoms, 
New York: Oxford University Press, 
5. Baskı, 2016, s. 324–380.

Batır, Kerem. “Antlaşmalar ve Av-
rupa Birliği Adalet Divanı Kararları 
Çerçevesinde Avrupa Birliği Vatan-
daşlığı”, Marmara Avrupa Araş-
tırmaları Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 
2017, s. 133–159.

Göçmen, İlke. Avrupa Birliği Maddi 

Hukuku: İç Pazar, Ankara: Seçkin Ya-
yıncılık, 2017, s. 209–215.

Bologna Süreci  
(Bologna Process)

–Emre ATAÇ–

Bologna Süreci, 2010 yılına kadar 
Avrupa Yükseköğretim Alanı yarat-
mayı hedefleyen ve Avrupa’daki 
yükseköğretim yapısını daha reka-
betçi bir duruma getirmeyi amaç-
lamakta olup, son derece başarılı 
bir reform süreci olarak değerlen-
dirilmektedir. Bologna Süreci’nin 
temelleri 1998 yılında Fransa, İtal-
ya, Almanya ve İngiltere Eğitim Ba-
kanlarının Sorbonne’da gerçekleş-
tirdikleri toplantı sonunda yayımla-
nan Sorbonne Bildirisi ile atılmıştır. 
Avrupa’da ortak bir yükseköğretim 
alanı yaratma fikri ilk kez bu bildiri 
ile ortaya çıkmıştır. Ancak, Bolog-
na Süreci resmi olarak 1999 yılında 
Bologna Bildirisi’nin 29 Avrupa ül-
kesinin yükseköğretimden sorumlu 
Bakanları tarafından imzalanması 
ve yayımlanması ile başlamıştır. Pek 
çok uluslararası kuruluşun işbirliği 
ile 48 üye ülke (Karadağ’ın bağım-
sızlığını ilan etmesiyle üye ülke sa-
yısı 45 ten 46 ya, son olarak Kaza-
kistan’ın da sürece dâhil olmasıyla 
47’ye ve en son Beyaz Rusya’nın 
katılmasıyla 48’e yükselmiştir) ta-
rafından oluşturulan ve sürdürülen 
bu yapıya üyelik, hükümetler/dev-
letlerarası herhangi bir anlaşmaya 
dayanmamaktadır. Bologna Süreci 
kapsamında yayımlanan bildirile-
rin yasal olarak bir bağlayıcılığı da 
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yoktur. Süreç her ülkenin tamamen 
gönüllü olarak katıldığı yatay ilişkiler 
içerisinde ilerlemektedir. Üye ülke-
ler, Bologna Süreci’nin öngördüğü 
hedefleri kabul edip etmeme hakkı-
na sahiptirler.

Bologna Sürecinin oluşturmayı he-
deflediği Avrupa Yükseköğretim 
Alanı içerisinde yer alan ülke vatan-
daşları, yükseköğrenim görmek ya 
da çalışmak amaçları ile Avrupa’da 
kolayca dolaşabileceklerdir. Avru-
pa, gerek yükseköğretim ve gerekse 
çalışma açısından dünyanın diğer 
bölgelerinden gelen kişilerce tercih 
edilir hale getirilecektir.

Öte yandan, Avrupa Yükseköğretim 
Alanında sağlanmaya çalışılan uyum 
süreci, bir tehlikeyi de barındırmak-
tadır. Üye ülkelerin eğitim sistemle-
rinin tek tipleşmesi, istenmeyen bir 
sonuç olarak ortada durmaktadır. 
Avrupa Yükseköğretim Alanı oluştu-
rurken asıl amaç, çeşitlilik ile birlik 
arasında sağlıklı bir dengenin ku-
rulmasıdır. Yükseköğretim sistem-
lerinin kendilerine özgü farklılıkları 
korunarak birbirleriyle karşılaştı-
rılabilir olması ve uyumlu hale ge-
tirilmesi nihai amacı oluşturur. Bu 
sayede, ülkeler arasında ya da bir 
yükseköğretim sisteminden bir di-
ğerine geçişin olanaklı kılınması ve 
kolaylaştırılması yanında öğrenciler 
ve öğretim görevlilerin hareketliliği 
ve istihdamı olanaklarının arttırıl-
ması planlanmıştır. 

1999 yılında yayınlana Bologna Bil-
dirisi ile Bologna Süreci’nin temel 
hedeflerinden altısı ilan edilmiştir. 

Bu hedefler:

• Kolay anlaşılır ve birbirleriyle 
karşılaştırılabilir yükseköğre-
tim diploma ve/veya dereceleri 
oluşturmak  (bu amaç doğrultu-
sunda Diploma Eki uygulaması-
nın geliştirilmesi)

• Yükseköğretimde Lisans ve Yük-
sek Lisans olmak üzere iki aşa-
malı derece sistemine geçmek

• Avrupa Kredi Transfer Sistemini 
(European Credit Transfer Sys-
tem, ECTS) hayata geçirmek

• Öğrencilerin ve öğretim görev-
lilerinin hareketliliğini sağlamak 
ve yaygınlaştırmak

• Yükseköğretimde kalite güven-
cesi sistemleri ağını oluşturmak 
ve yaygınlaştırmak

• Yükseköğretimde Avrupa boyu-
tunu geliştirmek

Bologna Bildirisi’nin yayımlanma-
sından iki yıl sonra, ülkemizi de içe-
ren üç yeni ülkenin (Türkiye, Hırva-
tistan ve Güney Kıbrıs Rum Yöneti-
mi) katılımı ile 32 Avrupa ülkesinin 
yükseköğretimden sorumlu Ba-
kanları, 19 Mayıs 2001’de Prag’da, 
Bologna Süreci’ni izlemek ve gele-
cek yıllar için öncelikler belirlemek 
üzere toplanmıştır. Prag’da Bologna 
Süreci’ne 3 hedef daha eklenmiştir:

• Yaşam boyu öğrenmenin des-
teklenmesi
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• Öğrencilerin ve yükseköğretim 
kurumlarının bu sürece aktif ka-
tılımının sağlanması

• Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın 
cazip hale getirilmesi 

2003’te Berlin’de toplanan 33 Av-
rupa ülkesinin Yükseköğretim Ba-
kanları, Bologna Süreci’ne, “Avrupa 
Araştırma Alanı (European Research 
Area – ERA) ile Avrupa Yükseköğre-
tim Alanı (European Higher Educati-
on Area – EHEA) arasında bir sinerji 
kurmak ve Doktora çalışmaları” ko-
nulu, 10’uncu hedeflerini eklemiş-
ler. Ayrıca, üye ülkelerde sürece hız 
kazandırmak ve durum tespiti yap-
mak amacıyla, aşağıda belirtilen 3 
öncelik alanını belirlemişlerdir: 

• Yükseköğretimde (Lisans ve 
Yüksek Lisans olmak üzere) iki 
aşamalı derece yapısı, 

• Yükseköğretim diploma ve/
veya dereceleri ve öğrenim 
sürelerinin tanınması,

• Kalite güvencesi.

Berlin’deki Konferansta, ayrıca 
2007 yılına kadar gerçekleştirilme-
si beklenen ve aşağıda belirtilen 4 
ana konu hakkında üye ülkelerdeki 
uygulamaları ve gelişmeleri tespit 
etmek üzere, bir değerlendirme ra-
poru (Stocktaking Report) hazırlan-
ması kararlaştırılmıştır. 

• Avrupa Kalite Güvencesi Bir-
liği (European Association of 
Quality Assurance – ENQA) ta-

rafından geliştirilen ve Avrupa 
Yükseköğretim Alanında yer 
alan yükseköğretim kurumla-
rına yönelik “Kalite Güvencesi 
Standartları ve Uygulama Pren-
sipleri”nin üye ülkelerdeki uy-
gulamaları

• Ulusal Yeterlikler Çerçeveleri 
uygulamaları

• Doktora programları da dahil 
olmak üzere ortak yükseköğre-
tim programları

• Yükseköğretimde esnek öğre-
nim yolları yaratmak
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Borç Freni (Debt Brake)

–Gülçin GÜREŞÇİ–

Borç freninin temeli belirli bir dö-
nemde harcamaların alacakları aşa-
mayacağıdır. Harcamalar için mak-
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simum miktar belirli hesaplamalar 
ve düzeltmeler sonrasında elde 
edilecek gelirlere göre belirlenir. 
Borç freni uzun dönemde bütçedeki 
alacak ve borçların dengelenmesi-
ni sağlaması açısından önemlidir. 
Borç freni sayesinde ülkeler mali ve 
ekonomik krizler karşısında daha 
güçlü olabilmektedirler. Bir ülkede 
borç freninin uygulanması o ülke-
de maliye politikasında çok büyük 
değişimler beklenmemesini sağla-
dığı için piyasalarda güveni arttır-
makta, ani dalgalanmaların önüne 
geçmektedir. Ancak literatürde borç 
frenini eleştiren bir dizi çalışma bu-
lunmaktadır. Bu çalışmalara göre 
mali açıkları kısıtlamak ekonomide-
ki makroekonomik dengesizlikleri 
görmezden gelerek toplam talep, 
üretim ve istihdam ile ilgili sorun-
ların çözülmesini güçleştirmektedir. 
İkinci eleştiri ise tek bir kısıtlama 
kriterinin (borç freni) aslında he-
terojen yapıda olan Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerinin ekonomilerine uy-
gun olduğunu varsayma hatasıdır. 
Çünkü kısa vadedeki asimetrik şok-
lara ülkelerin tepki verme yeteneği 
kısıtlanmış olmakta, bu da ülkeleri 
uzun vadede daha büyük sorunlar 
ile karşı karşıya bırakmaktadır. Tüm 
bu eleştiriler ışığında borç freninin 
etkinliği değerlendirilmelidir.   
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Borç Krizi (Debt Crisis)

Bkz. Avro Bölgesi Borç Krizi

Bosman Davası  
(Bosman Case)

–İlke GÖÇMEN–

Bosman davası, C–415/93 sayı ve 15 
Aralık 1995 karar tarihli olup özellik-
le Avrupa Birliği (AB) İç Pazar hu-
kuku çerçevesinde işçilerin serbest 
dolaşımı ile ilgilidir. 

Bosman davasının maddi ve hukuki 
vakaları şöyle özetlenebilir. Belçikalı 
profesyonel futbolcu Bay Bosman, 
1988 yılından itibaren 30 Haziran 
1990 tarihinde bitecek bir sözleş-
me ile Belçika birinci ligindeki RC 
Liège futbol kulübünde oynamakta-
dır. RC Liège futbol takımı 21 Nisan 
1990 tarihinde Bay Bosman’a yeni 
bir sözleşme önermiştir, ancak bu 
teklif reddedilmiştir. Bunun üzerine 
Bay Bosman zorunlu transfer listesi-
ne konmuştur. Hiçbir kulüp zorunlu 
transfer ile ilgilenmeyince Bay Bos-
man, Fransa ikinci ligindeki US Dun-
kerque futbol kulübü ile anlaşmıştır. 
27 Temmuz 1990 tarihinde RC Liège 
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futbol kulübü ve US Dunkerque fut-
bol kulübü arasında da bir transfer 
sözleşmesi imzalanmıştır. Bununla 
birlikte bu sözleşme, Belçika Fut-
bol Federasyonu tarafından, Fransa 
Futbol Federasyonuna transfer ser-
tifikasının 2 Ağustos 1990 tarihine 
kadar gönderilmesi şartına bağlan-
mıştır. RC Liège futbol kulübü, US 
Dunkerque futbol kulübünün iflas 
edeceği şüphesi içine düştüğü için 
ilgili sertifikanın gönderilmesi iş-
lemini durdurmuştur. Bu nedenle 
kulüpler arasındaki sözleşme askıda 
kalmış, Bay Bosman kulüp değişti-
rememiştir. Bunun haricinde, ulusal 
düzeyde her bir futbol kulübü, lig 
maçları için en fazla üç yabancı fut-
bolcu sahaya sürebilmektedir. Bay 
Bosman, gerek ilgili transfer kural-
larının gerek ilgili vatandaşlık kloz-
larının AB hukuku çerçevesinde iş-
çilerin serbest dolaşımı hakkını ihlal 
ettiği düşüncesiyle ulusal mahkeme 
önünde dava açmıştır. Ulusal mah-
keme, meseleyi ön karar prosedürü 
aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Di-
vanı’na (ABAD) taşıyarak AB huku-
kunun yorumunu talep etmiştir.

ABAD, Bosman kararı ile şu tespit-
lerde bulunmuştur. İlk olarak, spor 
etkinliğinin bir bütün olarak AB hu-
kukunun kapsamı dışında kalıp kal-
madığı tartışılmıştır. ABAD’a göre 
spor, “ekonomik etkinlik oluşturdu-
ğu müddetçe Birlik hukukuna tabi 
tutulmuştur” ve serbest dolaşım 
hükümleri, örneğin Avrupa Birli-
ği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma 
(ABİHA) md. 45 (işçilerin serbest do-
laşımı hükmü), “kazançlı istihdamda 
olduklarında veya ücret karşılığı hiz-

met sunduklarında profesyonel ya 
da yarı–profesyonel futbolculara da 
uygulanır”. Bu bakımdan, “işçilerin 
serbest dolaşımı hükmünün uygu-
lanması için istihdam ilişkisinin var-
lığı veya kurulma niyeti tek başına 
yeterlidir”. Öyleyse ABİHA md. 45, 
“profesyonel sporcuların kazançlı is-
tihdam ile uğraşması ile ilgili koşul-
ları belirleyen” kurallara uygulanır. 
Bosman kararı, bu yönüyle, serbest 
dolaşım hükümlerinin bir uyuşmaz-
lık –hangi alana ilişkin olursa olsun– 
ekonomik etkinlik ile bağlantılı ol-
duğu müddetçe uygulanabilir oldu-
ğuna işaret eden kararlardan biridir. 

İkinci olarak, ABİHA md. 45, yalnızca 
Üye Devletlere karşı mı ileri sürüle-
bilir sorusu yanıtlanmıştır. ABAD’a 
göre ABİHA md. 45, yalnızca kendile-
rine atfedilebilir önlemler bakımın-
dan Üye Devletlere karşı değil, aynı 
zamanda Avrupa Futbol Federas-
yonları Birliği (UEFA) gibi, bir alanı 
toplu biçimde düzenlemeye yetkili 
kuruluşlara karşı da ileri sürülebilir, 
bir başka deyişle onları da muhatap 
alır. Bosman kararı, bu yönüyle, işçi-
lerin serbest dolaşımı hükmünün kı-
sıtlama yasağı bakımından bir alanı 
toplu biçimde düzenlemeye yetkili 
kuruluşları muhatap aldığını göste-
ren ilk karar olmuştur.

Üçüncü olarak, ilgili transfer kural-
ları işçilerin serbest dolaşımı açısın-
dan engel oluşturuyor mu, eğer öy-
leyse haklı gösterilebilir mi soruları 
yanıtlanmıştır. ABAD’a göre ihtilaflı 
transfer kuralları somut olay yönün-
den işçilerin dolaşım serbestîsini kı-
sıtlamaktadır; çünkü bu serbestîye 
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ilişkin hükümler, Birlik vatandaşla-
rınca Birlik çapındaki “her türdeki 
mesleki etkinliğin yürütülmesinin 
kolaylaştırılmasını amaçlamakta” ve 
Birlik vatandaşlarını “bir başka Üye 
Devlet ülkesinde ekonomik etkinlik 
yürütmek istediğinde dezavantajlı 
konuma getirebilecek önlemlerin 
önüne geçmektedir”. Bu bakımdan 
bir Üye Devlet vatandaşını dola-
şım serbestîsi hakkını kullanmak 
için köken ülkesinden ayrılmaktan 
alıkoyan veya caydıran hükümler, 
ilgili işçilerin vatandaşlığı dikkate 
alınmaksızın uygulanıyor olsa bile, 
bu serbestîye bir engel oluşturur. 
Nitekim somut uyuşmazlıktaki ihti-
laflı transfer kuralları, bir başka Üye 
Devlette etkinlik yürütmek isteyen 
bir futbolcunun bir kulüple sözleş-
mesi sona erse bile o kulüpten ayrıl-
masını önleyerek veya ayrılmaktan 
caydırarak dolaşım serbestîsini kı-
sıtlamaya elverişli olmasından ötü-
rü “işçiler için dolaşım serbestîsine 
bir engel” oluşturmaktadır. Peki, bu 
önlem haklı gösterilebilir mi? Her 
ne kadar bu önlem, Birlik içindeki 
spor etkinliklerinin –özellikle de fut-
bolun– kayda değer sosyal önemi 
ışığında kulüpler arasındaki denge-
yi muhafaza etmek ve genç oyun-
cuların işe alımını ve eğitimini teş-
vik etmek meşru sebebine (kamu 
yararına ilişkin ağır basan sebep) 
dayanıyorsa da, orantılılık ilkesi 
ile uyumlu gözükmemektedir. Zira 
aynı meşru sebebe işçilerin serbest 
dolaşımına mani olmayan başka 
araçlarla da erişmek mümkündür. 
Sonuç olarak, ABİHA md. 45, bir 
Üye Devlet vatandaşı olan bir pro-
fesyonel futbolcunun bir kulüp ile 

sözleşmesi bittiğinde bir başka Üye 
Devletin kulübünce –bu kulüp diğer 
kulübe transfer, eğitim veya geliş-
tirme parası ödediği müddetçe– işe 
alınamamasına sebep olan ve spor 
birliklerinin getirdiği kuralların uy-
gulanmasının önüne geçer. Bosman 
kararı, bu yönüyle, işçilerin serbest 
dolaşımı hükmünün yalnızca vatan-
daşlık temelinde ayrımcılık yasa-
ğını değil, aynı zamanda kısıtlama 
yasağını da içerdiğini gösteren ilk 
karar olmuştur.

Dördüncü olarak, ilgili vatandaşlık 
klozları işçilerin serbest dolaşımı açı-
sından engel oluşturuyor mu, eğer 
öyleyse haklı gösterilebilir mi soru-
ları yanıtlanmıştır. ABAD’a göre ihti-
laflı vatandaşlık klozları somut olay 
yönünden vatandaşlık temelinde 
doğrudan ayrımcılık oluşturmakta-
dır; çünkü lig maçları için en fazla üç 
yabancı futbolcu sahaya sürülebilir 
diyerek göçmen futbolcular ile yerli 
futbolcular arasında bir ayrım getir-
mektedir. Bu bakımdan, bu kural, 
doğrudan bir futbolcunun istihda-
mına ilişkin olmasa bile, “bir pro-
fesyonel futbolcunun etkinliğinin 
ana amacı resmi maçlarda oynamak 
olduğuna göre bunu kısıtlayan bir 
kural o futbolcunun istihdam şansı-
nı da kısıtlar”. Peki, bu önlem haklı 
gösterilebilir mi? Bu yönden, ABAD, 
somut uyuşmazlıkta ileri sürülen se-
bepleri geçerli görmemiştir. Sonuç 
olarak, ABİHA md. 45, lig maçları 
için en fazla üç yabancı futbolcunun 
sahaya sürülebileceği kuralının uy-
gulanmasının önüne geçer. Bosman 
kararı, bu yönüyle, işçilerin serbest 
dolaşımı hükmünün spor üstündeki 
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dönüştürücü etkisine işaret eden ka-
rarlardan birisi olmuştur.
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Bosna-Hersek (Bosnia 
and Herzegovina)

–Yeliz ŞAHİN–

Bosna-Hersek’in başkenti Saraybos-
na’dır ve komşuları kuzeyde ve ba-
tıda Hırvatistan, doğuda Sırbistan, 
güneyde Karadağ’dır. 3 milyon 521 
bin kişilik nüfusa sahip Bosna-Her-
sek’in yüzölçümü 51 bin 197 km2’dir. 

Bosna-Hersek de diğer Batı Balkan 
ülkeleriyle (Bkz. Batı Balkanlar) bir-
likte Selanik Zirvesi’nde Avrupa Bir-
liği’ne (AB) potansiyel aday ülke ilan 
edilmiştir. AB ile 16 Haziran 2008 ta-
rihinde imzalanan İstikrar ve Ortaklık 
Anlaşması’nın yürürlüğe girme süre-
ci (Bkz. İstikrar ve Ortaklık Süreci) 

Bosna-Hersek’in Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi’nin (AİHM) 2009 
tarihli Sejdić-Finci Kararı’nı uygula-
maması üzerine sekteye uğramıştır. 
AİHM, söz konusu kararında, Ana-
yasa’nın üst düzey kamu görevlerine 
seçilebilme hakkını yalnızca Boşnak, 
Sırp ve Hırvatlara tanıması nedeniyle 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni 
ihlal ettiğini belirterek, tâdil edilmesi 
gerektiğine hükmetmiştir. Bu konu-
da ülkedeki siyasi elitler arasında uz-
laşının sağlanamaması üzerine ülke-
nin AB süreci uzun yıllar aksamıştır. 

Almanya ve Birleşik Krallık Dışişleri 
Bakanlarının girişimiyle AB’nin, Bos-
na-Hersek’e yönelik yaklaşımını gün-
celleyerek sosyoekonomik kriterleri 
öne çıkaran bir yeni bir yaklaşım 
geliştirmesi ile İstikrar ve Ortaklık 
Anlaşması, 1 Haziran 2015 tarihinde 
yürürlüğe girebilmiştir. Bunu takiben 
Bosna-Hersek, AB üyeliği için baş-
vurusunu Şubat 2016’da yapmıştır. 
Avrupa Komisyonu’nun, Bosna-Her-
sek’in üyelik başvurusuna ilişkin 
görüşü 29 Mayıs 2019 tarihinde 
açıklanmıştır. Komisyon, görüşünde, 
katılım müzakerelerine başlanabil-
mesi için Bosna-Hersek’in Kopenhag 
siyasi kriterlerini yeterli düzeyde ye-
rine getirmesi gerektiğinin altını çiz-
miş ve Bosna-Hersek’e 14 öncelikten 
oluşan bir yol haritası sunmuştur.

Bosna-Hersek vatandaşları, Arna-
vutluk vatandaşlarıyla birlikte 15 
Aralık 2010 tarihinden bu yana Sc-
hengen Alanı’na 90 günü geçmeyen 
seyahatlerinde vize serbestliğinden 
yararlanmaktadır.
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Boş Sandalye Krizi (Empty 
Chair Crisis)

–Haluk ÖZDEMİR–

Boş Sandalye Krizi, Avrupa bütün-
leşmesi tarihinin ilk ciddi krizidir ve 
bütünleşmenin temel dinamikleriyle 
yakından ilişkilidir. Kriz, ulusal çıkar-
larla ortak çıkarlar ve AB’nin ulus-üs-
tü yapılarıyla üye ülke hükümetleri 
arasındaki denge ile ilişkilidir. Krizin 
çıkış noktasında, Komisyon başkanı 
Walter Hallstein’ın getirdiği özellik-
le Ortak Tarım Politikasının finans-
manına ve kararların oybirliği yerine 
oyçokluğuyla alınmasına dair bazı 
öneriler yatmaktadır. 1960 yılında 
kabul edilen Ortak Tarım Politika-
sı, 1962’den 1965 yılına kadar Üye 
Devletlerin katkılarıyla finanse edil-
mişti. 1965-1970 dönemi finansma-
nı için Hallstein Komisyonu bir ça-

lışma yapmış ve üye ülkelerden ba-
ğımsız şekilde AET’nin kendi finans 
kaynaklarının yaratılarak finanse 
edilmesini önermiştir. Bir diğer öne-
ri de Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) kararlarının oyçokluğu ile alın-
masıyla ilgiliydi. Hallstein bu öneri-
leri Konsey’deki Üye Devletlere da-
nışmadan doğrudan Parlamento’ya 
göndermiştir.

Ortak Tarım Politikası özellikle Fran-
sa’nın önemsediği bir politika ala-
nıydı ve Fransız çiftçilerin ekonomik 
çıkarlarını yakından ilgilendiriyordu. 
Getirilen öneri paketi, Fransa’ya 
rağmen ve Fransız çiftçilerin çıkar-
larına aykırı kararlar alınabilmesini 
mümkün hale getiriyordu. Fransız 
hükümeti ayrıca üye devletlere da-
nışılmadan ulus-üstü bir yaklaşımla 
bu önerilerin ele alınmasını protesto 
etmiştir. Konsey dönem başkanlığı-
nın sona erdiği 1 Temmuz 1965’te, 
daimî delegelerini Paris’e çağırarak 
Konsey çalışmalarından çekilmiştir. 
Kararların oybirliği ile alındığı bir dö-
nemde üyelerden birinin sandalye-
sinin boş kalması nedeniyle bu krize 
“Boş Sandalye Krizi” denilmiştir. Kriz 
nedeniyle AET çalışmaları ve karar 
alma prosedürü kilitlenmiştir.

Kriz yaklaşık 7 ay boyunca Ocak 
1966’da Lüksemburg Uzlaşısı ile çö-
zülene kadar devam etmiştir. Krizin 
çözülüş biçimi, ulusal çıkarla ulus-üs-
tü bütünleşme çabaları arasında bir 
denge kurulmasını sağlamış ve Av-
rupa Birliği (AB) kurumlarının karar 
alma süreçlerinin şekillenmesinde 
önemli etkiler yaratmıştır.
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Bozkurt Davası  
(Bozkurt Case)

–İlke GÖÇMEN–

Bozkurt davası, C–434/93 sayı ve 6 
Haziran 1995 karar tarihli olup özel-
likle Türkiye – Avrupa Birliği (AB) 
ortaklık hukukunun hem kurumsal 
boyutu –ortaklık hukukunun etki-
leri– hem de maddi boyutu –Türk 
işçileri– ile ilgilidir.

Bozkurt davasının maddi ve huku-
ki vakaları şöyle özetlenebilir. Bay 
Bozkurt, Türk vatandaşı olup 21 
Ağustos 1979’dan bu yana Hollan-
da hukukuna göre kurulmuş olan 
ve merkezi Hollanda’da bulunan 
Rynart Transport şirketi için uluslar-
arası tır şoförü olarak çalışmaktadır. 
Bay Bozkurt, Hollanda hukukuna 
göre yapılmış bir iş sözleşmesi ile 
çalışmaktadır ve seyahatleri arasın-
daki dönemde ve izin döneminde 
Hollanda’da yaşamaktadır. Bay Boz-
kurt, Hollanda hukuku çerçevesinde 

uluslararası tır şoförü olduğundan 
“yabancı” sayılmamaktadır, bu ne-
denle de kendisine bir çalışma izni 
veya ikamet izni çıkarılmamış, yal-
nızca birden çok seyahat için geçerli 
vize çıkarılmıştır. Bay Bozkurt, 1988 
Haziran’ında iş kazası geçirmiş ve 
%80 ila 100 arasında çalışamaz ra-
poru almış, bu nedenle kendisine 
birtakım sosyal yardımlar verilmiş-
tir. Bay Bozkurt kısıtlamasız ikamet 
izni talep ettiğinde, yetkili makam 6 
Mart 1991 tarihinde bu başvuruyu 
reddetmiştir. Bay Bozkurt, 18 Mart 
1981’de bu karara karşı Adalet Ba-
kanlığı’na itiraz etmiş, ancak yine 
ret cevabı almıştır. Bay Bozkurt, ulu-
sal mahkeme önünde açtığı dava-
da, 2/76 sayılı Ortaklık Konseyi Ka-
rarı (OKK) md. 2 ve 1/80 sayılı OKK 
md. 6 çerçevesinde, Hollanda’da 
kalma hakkı olduğunu ileri sürmüş-
tür. Ulusal mahkeme, meseleyi ön 
karar prosedürü aracılığıyla Avru-
pa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) 
taşıyarak AB hukukunun yorumunu 
talep etmiştir.

ABAD, Bozkurt kararı ile şu tespitler-
de bulunmuştur. İlk olarak, Türkiye 
– AB ortaklık hukukunun yorumun-
da AB iç pazar hukukundan ne ölçü-
de faydalanılabileceği tartışma ko-
nusu olmuştur. Acaba, somut uyuş-
mazlık ile benzer olan, ancak AB iç 
pazar hukuku çerçevesinde alınan 
Lopes da Veiga kararı (Case 9/88) 
Bozkurt davasında da kullanılabile-
cek midir? Komisyon’a göre Lopes 
da Veiga kararındakiler ile aynı kri-
terler bu davada da uygulanmalıdır, 
çünkü Ankara Anlaşması’nın 12. 
maddesi, âkit tarafların, aralarında 
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işçilerin serbest dolaşımını tedricen 
gerçekleştirmek amacıyla, kurucu 
antlaşmanın işçilerin serbest dola-
şımı hükümlerinden esinlenmesini 
gerektirir. Öte taraftan, Almanya, 
Yunanistan, Hollanda ve Birleşik 
Krallık’a göre Lopes da Veiga kararı 
işçilerin serbest dolaşımı alanındaki 
temel bir Birlik hukuku kavramının 
yorumu ile ilgili olup ortaklık an-
laşması hükümlerini yorumlamak 
için kullanılamaz, çünkü ortaklık 
anlaşması, daha mütevazı hedef-
lere sahiptir ve bir Üye Devletin iş 
gücüne dahil bir üçüncü ülke vatan-
daşının durumunu düzenlemekte-
dir. ABAD’a göre 1/80 sayılı OKK’nın 
amacı “kurucu antlaşma hükümleri 
rehber alınarak âkit taraflar arasın-
da işçilerin serbest dolaşımını sağ-
lamak” olduğuna göre “bu amaç ile 
uyum sağlamak için, [kurucu antlaş-
madaki işçilerin serbest dolaşımına] 
dair hükümlerdeki ilkeleri, mümkün 
olduğu müddetçe, [1/80 sayılı OKK] 
ile tanınan haklardan yararlanan 
Türk işçilerine aktarmak elzem gö-
zükmektedir”. Bozkurt kararı, bu 
yönüyle, ortaklık hukuku mümkün 
olduğu ölçüde AB hukuku ile paralel 
yorumlanır prensibinin başlangıcı 
olmuştur. ABAD, bugüne kadar yal-
nızca iki kez, Demirkan davası (Case 
C-221/11) ve Ziebell davası (Case 
C–371/08) ile, bu tür bir paralel yo-
rumdan ayrılmıştır.

İkinci olarak, 1/80 sayılı OKK md. 6 
anlamında, bir Üye Devletin işgücü 
piyasasına dâhil bulunmak kavramı 
yorumlanmıştır. ABAD’a göre bu 
kavram, bir Türk işçisinin iş ilişkisinin 
bir Üye Devlet ile ilişkilendirilmesi 

faaliyetini gerektirir. Bunun için “… 
[bir işçinin] [bir Üye Devletin] ülkesi 
ile yeterince yakın bağı devam etti-
rip ettirmediği” belirlenmelidir ve 
bu yapılırken “[bir işçinin] özellikle 
işe alındığı yer, ücretli istihdamın 
dayandığı ülke ve istihdam ve sosyal 
güvenlik hukuku alanında uygulana-
cak ulusal mevzuat” dikkate alınma-
lıdır. Bozkurt kararı, bu yönüyle, “bir 
Üye Devletin işgücü piyasasına dâhil 
bulunmak” kavramının yorumlandı-
ğı ilk karar olmuştur. 

Üçüncü olarak, 1/80 sayılı OKK md. 
6 anlamında, bir Üye Devlette hu-
kuka uygun olarak çalışmak kavra-
mı yorumlanmıştır. ABAD’a göre bu 
kavram, bir Üye Devletteki işgücü 
piyasasının bir üyesi olarak istikrarlı 
ve güvenli bir durumun var oluşuna 
dayanır. Hukuka uygun olarak çalış-
ma, ev sahibi devlet makamlarının 
bir çalışma izni veya ikamet izni gibi 
spesifik bir idari belge çıkarmasına 
bağlı tutulamaz. Başka bir deyişle, 
1/80 sayılı OKK md. 6 çerçevesinde, 
idari belgeler, bu maddedeki hak-
ların doğumu için bir koşul oluştu-
ramaz, sadece bu hakların varlığını 
bildirici nitelik taşıyabilir. Bozkurt 
kararı, bu yönüyle, ortaklık hukuku 
kaynaklı haklar ile AB Üye Devletin-
deki idari belgeler arasındaki ilişkiye 
değinen kararlardan birisi olmuştur.

Dördüncü olarak, 1/80 sayılı OKK 
md. 6’nın, kapsamı içinde kalan 
Türk işçileri bakımından, bir iş kazası 
nedeniyle tamamen çalışamaz hale 
geldiklerinde ev sahibi Üye Devlette 
kalma hakkı verip vermeyeceği tar-
tışma konusu olmuştur. Komisyon’a 
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göre 1/80 sayılı OKK md. 6(2), kimi 
halleri hukuka uygun olarak çalışma 
dönemi içinde kabul etmekte olup 
bir iş kazası nedeniyle tamamen ça-
lışamaz hale gelmek de bu kapsam-
da değerlendirilmelidir. Öte taraftan, 
Almanya, Yunanistan, Hollanda ve 
Birleşik Krallık’a göre ortaklık hu-
kuku konuyla ilgili herhangi bir açık 
hüküm içermemekte olduğuna göre 
Türk işçilerinin ortaklık hukukuna 
dayalı bir kalma hakkı bulunmamak-
tadır, bu mesele tamamen ilgili Üye 
Devletin ulusal hukukuna tabi tutul-
muştur. ABAD’a göre 1/80 sayılı OKK 
md. 6, halihazırda çalışmakta olan 
veya geçici olarak çalışamamakta 
olan Türk işçileri ile ilgili düzenleme 
getirdiğinden tamamen çalışamaz 
kişilere genişletilemez. Sonuç olarak, 
Türk işçileri, ortaklık hukuku çerçeve-
sinde kalma hakkına sahip bulunma-
maktadır. Bozkurt kararı, bu yönüyle, 
ortaklık hukukuna dayalı Türk işçileri-
nin bulundukları Üye Devlette kalma 
hakkının olmadığını aydınlatan ilk ka-
rar olmuştur.
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Bölgeler Komitesi 
(Committee of Regions)

–İlke GÖÇMEN–

Bölgeler Komitesi, istişari nitelikli 
bir organ olup Maastricht Antlaş-
ması’ndan (1993) bu yana varlığını 
sürdürmektedir. Bölgeler Komitesi, 
bölgesel ve yerel organların seçimle 
gelmiş bölgesel veya yerel yetki sahi-
bi temsilcilerinden veya seçilmiş bir 
meclise karşı siyasi olarak sorumlu 
olan temsilcilerinden ve en çok 350 
üyeden oluşur. Komitenin oluşumu, 
Komisyon’un önerisi üzerine Konsey 
tarafından oy birliği ile belirlenir. 

Bölgeler Komitesi üyeleri, atanarak 
göreve gelir ve yenilenebilir 5 yıllık 
görev süresine sahiptir. Konsey, her 
bir Üye Devletin önerisine uygun 
olarak hazırlanan üye ve yedek liste-
sini kabul ederek bu atamayı yapar. 
Söz konusu kişiler, ulusal düzeydeki 
temsilcilik yetkilerini kaybederse bu 
kişilerin görev süreleri de kendiliğin-
den sona erer. Bu hâlde Konsey, aynı 
usulü takip ederek görev sürelerinin 
kalan kısmı için bu kişilerin yerlerine 
atama yapar. Komite üyeleri, hiçbir 
talimatla bağlı olmayıp görevlerini 
Birliğin genel çıkarları doğrultusun-
da tam bir bağımsızlık içinde yerine 
getirir. 

Bölgeler Komitesi, İç Tüzüğünü ken-
disi kabul eder ve kendi üyeleri ara-
sından iki buçuk yıllık bir süre için 
Başkan ve Başkanlık Divanı seçer. 
Komite, Avrupa Parlamentosu, Kon-
sey veya Komisyon’un talebi üzerine 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 383

Başkan tarafından toplantıya çağ-
rılabileceği gibi, kendi inisiyatifi ile 
de toplanabilir. Komite, “komisyon-
lar” hâlinde çalışır ve Komite görüş 
oluştururken bir raportör bu görüşü 
hazırlar, ilgili komisyon bu görüşü 
görüşür ve son olarak genel kurul 
görüşü nihai hâle getirir. 

Bölgeler Komitesi, yetkileri yönün-
den esasen istişari bir nitelik taşır ve 
bu bakımdan dört ihtimal gündeme 
gelebilir: (i) Avrupa Parlamentosu, 
Konsey ve Komisyon, kurucu ant-
laşma gereği Komite’ye danışmakla 
yükümlü tutulmuş olabilir, (ii) Bu 
kurumlar, başta sınır ötesi işbirli-
ğiyle ilgili durumlar olmak üzere, 
gerekli gördüklerinde Komite’ye da-
nışabilir, (iii) Bu kurumlar, Ekonomik 
ve Sosyal Komite’ye danıştığında 
bu görüş talebi hakkında Bölgeler 
Komitesi’ni bilgilendirir ve Bölgeler 
Komitesi, spesifik bölgesel çıkarların 
bulunduğu kanısındaysa konu hak-
kında görüş bildirebilir, (iv) Komite, 
gerekli gördüğü hâllerde kendi inisi-
yatifi ile görüş bildirebilir. 
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Bölgesel Kapsamlı 
Ekonomik Ortaklık 
(Regional Comprehensive 
Economic Partnership 
(RCEP))

–Emre ATAÇ–

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortak-
lık (Regional Comprehensive Eco-
nomic Partnership – RCEP), 10 Gü-
neydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN 
– Association of Southeast Asian 
Nations) üyesi ile bunların serbest 
ticaret ortakları (Avustralya, Çin, 
Güney Kore, Hindistan, Japonya ve 
Yeni Zelanda) arasında müzakere 
edilen ve 2019 sonunda tamamlan-
ması hedeflenen bir serbest ticaret 
anlaşmasıdır. İlk kez Endonezya’daki 
2011 ASEAN zirvesinde gündeme 
gelen RCEP’in müzakereleri resmen 
Kamboçya’daki 2012 ASEAN zirve-
sinde başlamıştır.

Dünyada üçüncü önemli bölgesel 
bloklaşma olarak Asya-Pasifik böl-
gesinde RCEP müzakereleri 2012 
yılından bu yana devam etmektedir. 
10 ASEAN ülkesi ile Serbest Ticaret 
Anlaşması (STA) olan Çin, Hindistan, 
Japonya, G.Kore, Avustralya ve Yeni 
Zelenda’dan oluşan altı ülke arasın-
da RCEP kapsamında bugüne kadar 
20’nin üzerinde müzakere turu ger-
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çekleştirilmiştir. Trans-Pasifik Or-
taklık Anlaşması’nın (TPP) Çin ve 
Hindistan’ı dışarıda bırakması ne-
deniyle RCEP, bu ülkeler için TPP’ye 
bir alternatif olarak görülmektedir. 
Aslında TPP’nin temelinde de Çin 
ve Hindistan’a karşı ABD’nin Pasi-
fikte bir güç birliği yaparak ticaret-
te yeniden rekabet gücü kazanma 
amacı yatmaktaydı.

RCEP ülkeleri dünya nüfusunun 
yaklaşık yarısını oluşturmakta, dün-
ya üretiminin %30’a yakınını ve tica-
retinin dörtte birinden fazlasını ger-
çekleştirmektedirler. Çin, Hindistan 
ve Endonezya’daki yüksek büyüme 
potansiyelinin etkisiyle RCEP ülke-
lerinin dünya üretimi ve ticaretin-
deki önemi gelecekte daha da arta-
caktır. RCEP müzakereleri sonunda, 
mal ticaretinde tarife indirimleri-
nin yanısıra hizmetler, yatırımlar, 
fikri mülkiyet hakları, rekabet gibi 
birçok alanda Dünya Ticaret Örgü-
tü’ne (DTÖ) uygun ve kapsamlı bir 
serbestleşme sağlanması öngörül-
mektedir. Trump’ın Çin’e karşı baş-
lattığı ticaret savaşları RCEP’nin bir 
an önce sonlandırılmasını acil hale 
getirmiştir. Ancak, RCEP’nin ilk he-
def tarih olarak belirlenen 2018 yılı 
sonunda tamamlanması yönündeki 
bütün gayretlere rağmen müzake-
relerde çözülmesi gereken birçok 
sorunlu alan bulunduğundan bu 
hedef gerçekleşememiştir. Daha 
sonra, 15 Kasım 2020 tarihinde 
Vietnam’ın ev sahipliğinde yapılan 
çevrim içi bir zirvede anlaşma imza-
lanmış ve 60 gün sonra da yürürlü-
ğe girmiştir. 

Bugüne kadar korumacı politikalar 
uygulayan Hindistan, özellikle Çin’e 
karşı pazarını açmakta isteksiz dav-
ranmaktadır. Ayrıca, RCEP, Avustral-
ya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin 
yanısıra Kamboçya, Myanmar gibi 
fakir ülkeleri içerdiğinden üyeleri 
arasındaki gelişmişlik farkı çok faz-
ladır. RCEP’nin fakir ülkelerinde sivil 
toplum örgütlerinin serbestleşme 
karşıtı baskısı artmaktadır. Bu gelir 
farklılığının gelecekte azaltılmasını 
hedefleyen, tüm üyelerinin çıkarla-
rına hizmet edecek bir anlaşmaya 
ulaşılması son derece zor olmasına 
rağmen, RCEP imzalanarak yürürlü-
ğe girmiştir.
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Brandt, Willy 
(1913-1992) 

–Ahmet CERAN–

1969-1974 yılları arasında Almanya 
Şansölyesi olan Alman siyasetçi Wil-
ly Brandt, Avrupa bütünleşmesine 
katkı yapan isimlerden biri olarak 
kabul edilmektedir. 1913 yılında do-
ğan Brandt, siyaset sahnesine Na-
zilere karşı direnişin parçası olarak 
giriş yapmıştır. Brandt, 1933 yılında 
Hitler Almanyası’na muhalif tutumu 
nedeniyle sürgüne gittikten sonra, 
Norveç ve İsveç’te bulunmuştur.

Brandt, İkinci Dünya Savaşı’nın 
sona ermesiyle birlikte Almanya’ya 
döndükten sonra, Berlin’de Alman 
Sosyal Demokrat Parti’de aktif si-
yasete başlamıştır. Devamında ise 
1957-1966 yılları arasında Batı Ber-
lin Belediye Başkanı olarak Berlin 
Duvarı’na karşı mücadele vermiş ve 
Batı Berlin’in özgürleşmesi gayesiy-
le halkı harekete geçirmiştir. Berlin 
Duvarı’nın inşası dönemine teka-
bül eden, 1960’lı yılların başındaki 
demokrasi mücadelesi, Brandt’ı Al-
man sosyal demokratlar arasında da 
öne çıkarmış ve 1966 yılında Dışişle-
ri Bakanlığı ve Şansölye Yardımcılığı 
görevlerine taşımıştır. 

Willy Brandt, Federal Almanya ta-
rihinin ilk sosyal demokrat Şansöl-
yesi olarak bilinmektedir ve 1969 
yılından 1972 yılına kadar Şansölye 
olarak görev yapmıştır. Hükümet-
te görev aldığı dönem boyunca dış 
politikada birleşmiş Avrupa fikrinin 

savunuculuğunu üstlenen Şansölye 
Brandt’a özellikle Almanya’nın doğu 
komşuları ve Sovyet bloku ülkeleriy-
le yakınlaşma (Ostpolitik) ve ticari 
ilişkilerin tesisine yönelik çabaları 
sebebiyle 1971 yılında Nobel Barış 
Ödülü takdim edilmiştir. 

Brandt, 1987 yılına kadar devam 
ettiği Alman Sosyal Demokrat Parti 
Başkanlığı ve 1976 yılında üstlendi-
ği Sosyalist Enternasyonal Başkan-
lığı ile Avrupa’da sosyal demokrat 
hareketin de simge isimleri arasına 
girmiştir. 1979-1983 yılları arasın-
da Avrupa Parlamentosu Üyesi de 
olan Brandt, yaşamının son yıllarını 
Almanya’nın birleşmesi ve Avru-
pa’nın bütünleşmesine adamıştır. 
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Bretton Woods Sistemi 
(Bretton Woods System)

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

1929 yılında yaşanan ve 1930’lu 
yıllar boyunca dünya ekonomisini 
derinden etkileyen Büyük Bunalım 
sonrasında uluslararası parasal sis-
temin yeniden düzenlenmesi konu-
sundaki tartışmalar hız kazanmıştır. 
1920’lerde ülkelerin altın standar-
dını iyileştirme ve yeniden hayata 
geçirme girişimleri olmuştur. Ancak 
altın standardının bizzat yaşanan 
krizin sorumlusu olduğu düşüncesi 
ağır basmış, yeni ve reformist bir 
uluslararası parasal sistem arayışı 
öncelik kazanmıştır. Uluslararası pa-
rasal sisteme ilişkin reformun temel 
amacı, altın standardının kusurlu 
işleyişinden kaynaklanan sistem 
boşluğunu doldurmak olmuştur. Bu 
amaç doğrultusunda ortaya atılan 
öneriler, Temmuz 1944’de gerçek-
leşen Bretton Woods Konferansı’nın 
ana gündemini oluşturmuştur. Kısa-
cası Bretton Woods Parasal Sistemi, 
I. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan 
ve büyük ekonomik şoklar ile iktisat 
teorisindeki ilerlemelerden etkile-
nen bir gelişimsel sürecin sonucun-
da ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla II. 
Dünya Savaşı öncesinde yeni ulus-
lararası parasal sistem için gereken 
ortam hazırlanmaya başlamıştır. 

Yeni uluslararası parasal sistem 
oluşturma girişimleri, birbirinden 
farklı görüşler içeren Keynes Planı ve 
White Planı üzerinden yürütülmüştür. 
İngiltere’nin görüşlerini temsil eden 

Keynes Planı ve ABD’nin görüşlerini 
yansıtan White Planı kısmen fark-
lı içeriklere sahip olmakla birlikte 
her iki planın ortak noktası, tam is-
tihdamın sağlanacağı bir ekonomi 
politikasının benimsenmesi olmuş-
tur. Harry Dexter White tarafından 
hazırlanan ve ABD Planı olarak da 
adlandırılan White Planı, unitas adı 
verilen bir uluslararası paranın yara-
tılması fikrini savunmuştur. Keynes 
tarafından hazırlanan ve İngilizlerin 
görüşünü yansıtan Keynes Planı ise 
bancor adı verilen bir uluslararası 
parayı içeren bir küresel kliring birli-
ği oluşturulması önerisini benimse-
miştir. Özleri itibariyle çok da farklı 
öneriler içermeyen sözkonusu iki 
Plan, ABD’deki yaklaşan seçimler ve 
dolara olan güvensizlik nedeniyle 
tam anlamıyla uygulanamamıştır. 

İngiltere, ABD ve Fransa arasında 
25 Eylül 1936 tarihinde varılan Üçlü 
Anlaşma (Tripartite Agreement), II. 
Dünya Savaşı öncesinde yeni ulus-
lararası parasal sistem yaratılması-
na ilişkin son girişim olmuştur. Üçlü 
Anlaşma’nın amacı, rekabetçi deva-
lüasyonları önlemek, ticaret kısıtla-
malarını kaldırmak ve çok taraflı ti-
caret sistemine geri dönmektir. An-
laşma sözkonusu amaca tam olarak 
ulaşamamış olsa da yeni sistemin 
temel kurallarını ortaya koymuş 
olması nedeniyle önemlidir. Diğer 
taraftan sözkonusu Anlaşma, ulus-
lararası ticareti güçlendirmek üzere 
döviz kuru istikrarına dayalı yeni bir 
kurumsal çerçeveye olan ihtiyacı or-
taya çıkarmıştır. Konu, II. Dünya Sa-
vaşı ile birlikte kısa süreli olarak ikti-
satçıların ilgi odağı olmaktan çıkmış 
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olsa da dünya ekonomisinin günde-
minde yer almayı sürdürmüştür. 

1940 yılında, zamanın Almanya 
ekonomi bakanı Funk, altın standar-
dının terk edileceği ve Londra yeri-
ne Berlin’in finans merkezi olacağı 
bir Yeni Düzen (New Order) öner-
miştir. Yeni Düzen’in özünde, tüm 
Avrupa ülkelerini kapsayacak bir kli-
ring mekanizmasının oluşturulması, 
savaş zamanında uygulanan Cari 
İşlemler Hesabı kontrollerinin sona 
erdirilerek çok taraflı döviz kuru re-
jiminin benimsenmesi konuları yer 
almıştır. Alman politikasının esası, 
Alman markını aşırı değerlendire-
rek Almanya’ya dış ticarette bağımlı 
ülkelerin dış ticaret hadlerini bozul-
masına neden olmak ve uluslararası 
ticareti ikili anlaşmalarla yürütmek-
tir. Almanya’nın sözkonusu önerisi 
her ne kadar çok-açılı olarak nite-
lendirilse de sistem açıkça Alman 
ekonomik hegemonyasına işaret 
etmektedir. 

İngiltere ve Fransa’nın Almanya’nın 
Yeni Düzen önerisine karşı geliştir-
dikleri tezler, ülkelerin Bretton Woo-
ds görüşmelerindeki ayrılık noktala-
rını oluşturmuştur. Keynes Planı’nın 
ilk hali, Churchill ve Roosevelt tara-
fından savaş sonrası yeni ekonomik 
düzenin ana hatlarının açıklandığı 
Atlantik Bildirisi’nden hemen son-
ra, 8 Eylül 1941 tarihinde tekrar 
gündeme gelmiştir. Keynes bizzat 
Atlantik Bildirisi görüşmelerinde yer 
almıştır. White ise aynı zaman zar-
fında kendi planını revize etmiştir. 
Keynes Planı ve White Planı 1943 
yılında açıklanmıştır. Ertesi yıl, her 

iki Plan doğrultusunda, Uluslarara-
sı Para Fonu’nun Oluşturulmasına 
İlişkin Ortak Bildirge yayımlanmıştır. 
Sözkonusu Bildirge, Bretton Woods 
Konferansı’nda Keynes Planı ve White 
Planı ile birlikte masada yer alan te-
mel belge olmuştur. 

Bretton Woods Konferansı, şüphe-
siz ki dünya ekonomisinin tarihinde 
çok önemli bir kilometre taşı olmuş-
tur. Konferans, ilk kez farklı ekono-
mik beklentilere sahip olan çok sa-
yıda ülkenin bir araya gelerek savaş 
sonrası yeni ekonomik düzenle ilgili 
kararlar alabildikleri bir ortam olma 
özelliği taşımaktadır. Konferans, 
yeni uluslararası parasal sistemin 
oluşturulmasının yanısıra, çok taraf-
lı ticaret sisteminin yaratılmasına da 
temel teşkil etmiştir. 

Bretton Woods Sistemi, sabit döviz 
kuru sistemi altında çok taraflı tica-
ret mekanizmasının oluşturulmasını 
ve ülkelere tam istihdam hedefle-
rine ulaşma konusunda esneklik 
sağlamak üzere sermaye hareketle-
rinde kontrolün sürdürülmesini ön-
gören, kapsamlı bir uluslararası eko-
nomik düzen yapısıdır. Özü itibariyle 
Bretton Woods Sistemi, Sistem’de 
yer alan ülkelerin paralarını ABD 
dolarına endeksledikleri ve 1 ons al-
tının 35 ABD dolarına eşitlendiği bir 
sabit döviz kuru mekanizmasıdır. 

Bretton Woods Sistemi içinde Sis-
tem’in işleyişini kolaylaştırmak ve 
geliştirmek üzere Uluslararası Para 
Fonu (International Monetary Fund 
– IMF) ve Dünya Bankası kurulmuş-
tur. Ayrıca, çok taraflı ticaret siste-
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minin kurallarını belirleyecek ve sis-
temden sorumlu olacak bir Uluslar-
arası Ticaret Örgütü (International 
Trade Organization – ITO) oluşumu-
na karar verilmiş ancak ilgili girişim 
hayata geçirilememiştir. Ülkeler, ITO 
yerine Tarifeler ve Ticaret Genel 
Anlaşması (General Agreement on 
Tariffs and Trade – GATT) üzerinde 
uzlaşmışlardır. 1 Ocak 1995 tari-
hinde Dünya Ticaret Örgütü (Wor-
ld Trade Organization – WTO)’nün 
kurulmasıyla GATT, DTÖ’nün temel 
anlaşmalarından biri halini almıştır. 
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Brexit (Brexit) 

–Erdem DENK–

Brexit (British exit), Birleşik Kral-
lık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ay-
rılma sürecini ifade etmektedir. 
1951’de tohumları atılan AB’nin 
resmen kurulmasını ve uluslararası 
hukuk tüzel kişiliği kazanmasını sağ-
layan 2007 yılında imzalanan Lizbon 
Antlaşması, o tarihe kadar hiç ele 
alınmayan Topluluklardan/Birlikten 
ayrılma hakkını da düzenlemiştir. 
(Bkz. Üyelikten Ayrılma) Aslında 
Avrupa Birliği Antlaşması’nın (ABA) 
50. maddesine göre AB üyeliğinden 
çekilme kararı ilgili Üye Devletin 
“kendi anayasal kurallarına uygun 
olarak” alınmalıdır. Öte yandan, 
ayrılma koşulları tarafların yetkili 
organları tarafından müzakere edi-
lecektir. Üzerinde uzlaşılacak anlaş-
ma ise ilgili üyenin yetkili organları 
ile AB adına Avrupa Parlamento-
su’nun (AP) onayıyla nitelikli çoğun-
lukla karar alacak Bakanlar Konseyi 
tarafından imzalanacaktır. Dolayı-
sıyla esas olan “anlaşmalı ayrılık”tır. 
Bir antlaşmaya varılamaması ve/
veya imzalanan antlaşmanın yürür-
lüğe girememesi durumunda ise 
ayrılma niyetinin resmen bildirilme-
sinin üstünden iki yıl geçince üyelik 
kendiliğinden sona erecektir. Tabii 
“Avrupa Birliği Zirvesi oybirliğiyle ve 
ilgili Üye Devletle mutabık kalarak 
süreyi uzatmadığı takdirde” (madde 
50/3, ABA). Dolayısıyla, koşulları ge-
çerli bir antlaşmayla düzenlenme-
miş üyelikten ayrılma işleminin AB 
Zirvesi ile ilgili Üye Devlet arasında 
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varılacak bir uzlaşmayla (süresiz) er-
telenmesi mümkündür.

Daha önce Cezayir ve Grönland gibi 
hukuken mevcut üyelere bağlı böl-
geler AB alanından çıksa da, ABA’da 
üye bir devlete tanınan bu görece 
yeni hakkı gündeme getiren ilk üye 
Birleşik Krallık olacaktır. 1975 tari-
hinde gerçekleştirilen üyelik refe-
randumundan sonra (Bkz. Birleşik 
Krallık Üyelik Referandumları) bü-
yük ölçüde kabullenilen üyelik, as-
lında 1983 seçimlerine giden süreç-
te tekrar gündeme gelmiştir. Kuşku-
suz bunda Muhafazakâr Başbakan 
Margaret Thatcher’ın uygulamaya 
başladığı neoliberal politikalara yö-
nelik teorik-politik itirazlar önemli 
bir etkendir. Nitekim “radikalleşen” 
İşçi Partisi Avrupa Ekonomik Top-
luluğu (AET) üyeliğini de sorgula-
mış, ancak bu süreçte ayrılan “sos-
yal demokrat” kanadın Liberaller 
ile hareket etmesi nedeniyle pek 
etkin bir muhalefet yürütememiş-
tir. Falkland Savaşı’nın rüzgârını da 
arkasına alan Muhafazakârlar, ada 
tarihindeki en önemli seçim zafer-
lerinden birini elde etmiştir. Ancak 
1987’de Avrupa Tek Senedi’nden 
1993’te Maastricht Antlaşması’nın 
yürürlüğe girmesine kadar geçen 
dönemde yaşananlar, sol siyaset-
te ön plana çıkan Avrupa-şüpheci 
damarın genele yayılmasına neden 
olmuştur. (Bkz. Avrupa Şüpheciliği) 
Bu anlamda en önemli gelişmeyse, 
1979’da getirilen ve tek para birimi-
ne giden süreci başlatan Döviz Kuru 
Mekanizması’na (The European Ex-
change Rate Mechanism- ERM) Bir-
leşik Krallık’ın 1990’da katılmasının 

yarattığı tartışmalardır. Bir süredir 
AET’nin “Brüksel’den hükmeden bir 
Avrupa süper-devleti”ne dönüşme 
ihtimaline itiraz eden Thatcher’ın 
ERM’ye katılma kararının kendisi-
ne rağmen alınmasının da etkisiyle 
istifa etmesi, adadaki siyasi den-
geleri değiştirmiştir. Avrupa Para 
Sistemi içinde yaşanan sorunların 
tetiklediği ekonomik-finansal belir-
sizliğin çözülememesi ise 1992’de 
ERM’den çıkma kararının alınması-
na yol açmıştır. Ayrılık kararının ani 
ve büyük bir parasal çöküşe (Black 
Wednesday) neden olması, hem 
AB taraftarlarının hem de Avrupa 
şüphecilerin Brexit’e kadar uzanan 
dönemdeki en temel argümanları-
nı şekillendirmiştir. Nitekim Brexit 
sürecinin belirleyici aktörlerinden 
olacak Birleşik Krallık Bağımsızlık 
Partisi (UK Independence Party-U-
KIP) 1993’te kurulacak ve 1994’te 
yapılacak AP seçimlerinde % bir oy 
alsa da adanın beşinci partisi olarak 
varlık gösterecektir.

Ekonomik bütünleşmenin ana he-
deflerinden olan Ortak Pazar’ın 
tesisi, ortak para birimine geçişin 
planlanmaya başlaması ve daha da 
önemlisi toplumsal ve siyasal bü-
tünleşmeyi resmen başlatacak şe-
kilde Avrupa Birliği’nin ismen kurul-
ması, özellikle Avrupa-şüphecisi ve/
veya “ada milliyetçisi” kesimlerin 
egemenlik kaygılarını harekete ge-
çirmiştir.

Aslında Birleşik Krallık gibi sosyal 
devlet anlayışının epey güçlü oldu-
ğu bir ülkede 1980’lere damgasını 
vuran Thatcherist neoliberal politi-
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kaların zamanla neden olduğu sos-
yo-ekonomik huzursuzluklar da bu 
anlamda dikkate alınmalıdır. Kuş-
kusuz “üçüncü yol” fikrini savunan 
Tony Blair liderliğinde 1997’de ikti-
dar gelen İşçi Partisi’nin neoliberal 
dönüşümün sürdürülmesine önemli 
katkıları olmuştur. Yükselen kimlikçi 
(post-modern) akımlara karşı gele-
neksel/statükocu katmanlarda biri-
ken enerji, özellikle de 11 Eylül sal-
dırılarının neden olduğu koşullarda 
daha ziyade göçmenlere ve yaban-
cılara yönelmiştir. ABD’ye endeksli 
şekilde artan güvenlikçi politikalar 
da düşünüldüğünde, Birleşik Kral-
lık’ın bir anayasa hazırlığı bile yap-
makta olan AB ile ilişkilerini yeniden 
gözden geçirmesi gerektiği görüşü 
de yüksek sesle dillendirilmeye baş-
lanmıştır.

Zamanla kendinden emin bir üye-
likten ayrılma (leave) çağrısına dö-
nüşecek görüşün olgunlaşmasında 
özellikle UKIP önemli bir rol oy-
namıştır. 1982’de kurulan Britan-
ya Ulusal Partisi (British National 
Party-BNP) gibi sisteme nüfuz ede-
meyen ırkçı partilerin hatasına düş-
meyen UKIP, iç politikada kendisine 
seçmen kaptırmak istemeyen anaa-
kım partilerin politikalarını belirle-
meye başladığı gibi özellikle tıkanan 
AB politikalarına dair kuşkuları po-
pülist bir dille seslendirmesi saye-
sinde önemli bir çekim merkezi hali-
ne gelmiştir. Nitekim Avro’ya geçen 
AB’ye karşı “save the pound” kam-
panyalarının yapıldığı 2000’lerin ba-
şında yapılan 2004 AP seçimlerinde 
üçüncü, 2009’daysa ikinci olan UKIP, 
2014’te aldığı % 27.5 oyla birinci ol-

muştur. Katılımın bir AP seçimi için 
çok da düşük olmayacak şekilde 
%35.6’da kalmış olması kuşkusuz 
önemlidir. Ancak UKIP’i anaakım 
partiler dışında ada çapında yapılan 
bir seçimi kazanan ilk parti yapacak 
bu sonuçların asıl önemi, Brexit oy-
lamasına da büyük ölçüde yansıya-
cak olmasıdır. Nitekim UKIP’in en 
somut başarısı, üyelikte kalma (re-
main) taraftarı olan Muhafazakâr 
Başbakan David Cameron’ı üyeliğin 
devamı konusunda bir referandum 
yapma sözü vermeye itmesidir.

Aslında Cameron bu vaadi, %66,4 
katılımın olduğu 2015 genel seçim-
lerinde %36,9 ile aldığı galibiyet 
sonrasında biraz da kendinden ve 
sonuçtan emin olarak vermiştir. Av-
rupa’ya gönderilen temsilcilerin be-
lirlendiği bir seçimde “radikal” bir 
partiye verilen oyların Birleşik Kral-
lık-AB ilişkileri konusunda tekrar-
lanmayacağı konusunda “halkının 
sağduyusu”na güvenmektedir. Yeni 
bir seçim başarısının sağdaki oyları 
kendi lehine konsolide edeceği de 
açıktır. 

Tabii referandum kararının alın-
masında bu dönemde başlatılan 
ve hem remain hem de leave yan-
lılarını barındıran People’s Pledge 
kampanyası da önemli bir etkendir. 
Kampanya, 1973’teki üyelikten bu 
yana ciddi dönüşümler geçiren ve 
hatta ulus-üstü bir egemenlik ağı-
na dönüşen AB’nin bu yeni haliyle 
içinde kalmaya devam edilip edil-
meyeceğini tıpkı 1975’te olduğu 
gibi halkın kararlaştırması gerektiği 
görüşüne dayanmaktadır. Özellikle 
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AB’nin demokrasi açığı sorununun 
dar bölge seçim sistemine yani ye-
relin merkezdeki karar alıcıları etki-
lemesine alışık olan tüm toplumsal 
kesimlerin aklını önemli ölçüde ka-
rıştırdığı kesindir. Dolayısıyla, ana-
akım partiler kadar sendikalardan 
iş çevrelerine ve popüler kültüre 
kadar her alandan ön plana çıkmış 
simaları bir araya getiren kampan-
yanın bir anlamda yine 1975’te ol-
duğu gibi bir “üyelik tazeleme” çağ-
rısı yaptığı söylenebilir. 

Cameron dâhil AB’de kalmayı sa-
vunanların da itiraz edemeyeceği 
ve de etmediği bu çağrı, kimilerine 
göre sadece dönemin başbakanının 
değil Britanya’nın da yakın tarihte-
ki en büyük kumarını oynamasına 
neden olmuştur. Brexit’in sonucu-
nu belki de asıl etkileyecek olansa, 
üyeliğin devamını isteyen Came-
ron’ın 1975 yılında gerçekleştirilen 
referanduma benzer bir müzakere 
süreciyle ekonomik ve siyasi bütün-
leşme ile göç gibi konularda Birleşik 
Krallık lehine düzenlemeler elde 
etmeyi hedeflediğini açıklamasıdır. 
Zira bu yönde oluşan ciddi kamuoyu 
beklentisi, 2016 başına kadar yapı-
lan müzakerelerden alınan sonuç-
ların istenen seviyede olmamasıyla 
ciddi bir ters dalgaya neden olmuş-
tur. 

Milletvekillerini serbest bırakan 
Cameron liderliğindeki Muhafa-
zakârlar içinde hem ayrılma hem 
de kalma kampanyasına katılanlar 
olmuş, İşçi Partisi ve Liberaller ise 
üyeliğin devamında yana bir tutum 
benimsemiştir. Tabii İşçi Partisi’nin 

en radikal liderlerinden ve adanın 
bilinen Avrupa-şüphecilerinden 
olan “komünist” Jeremy Corbyn’nin 
AB üyeliğini bir anlamda ehveni 
şer olarak tanımlaması da soldaki 
remain kampanyasında önemli bir 
dağınıklığa neden olmuştur. Enter-
nasyonalist görüşle piyasa-karşıtı 
fraksiyonlar arasında kalan İngi-
liz solunun bir diğer çıkmazı ise, 
AB’den çıkan bir ülkeden kesinlikle 
ayrılacaklarını ilan eden İskoç milli-
yetçilerinin tutumudur. Geleneksel 
siyasetteki bu kafa karışıklığı, başta 
avukatlar ve akademisyenler olmak 
üzere çeşitli meslek gruplarının alı-
şılmadık şekilde toplu açıklamalar 
yapmasına ve üyelikte kalmayı des-
teklemesine dahi neden olmuştur. 
Remain kampanyasına küresel pi-
yasanın parçası olan büyük ve kök-
lü sermaye gruplarının, endüstriyel 
şirketlerin ve finansal aktörlerin de 
destek vermesi, Brexit’i geleneksel 
kodlar üzerinden değil AB’nin de 
etkisiyle yaşanan genel toplumsal 
dönüşüm bağlamında değerlen-
dirmeyi gerektirmektedir. Nitekim 
Uluslararası Para Fonu (Internatio-
nal Monetary Fund – IMF), ABD ve 
Çin gibi ülkelerden gelen Brexit kar-
şıtı açıklamalarla da beslenen “ada 
milliyetçiliği”nin başta AB’nin ilgili 
mevzuatından çok çektiklerini söy-
leyegelmekte olan balıkçılar olmak 
üzere küçük ve orta ölçekli işletme-
leri harekete geçirdiği görülmekte-
dir. Keza “Leh muslukçu” tartışma-
sına da neden olduğu üzere teknik 
(ara eleman) iş piyasasında AB’nin 
Britanyalılar aleyhine olumsuz bir 
rekabete neden olduğunu düşü-
nenler de ayrılmayı desteklemiştir. 
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Referandum sonuçları üzerine ya-
pılan analizlerin de teyit ettiği gibi, 
metropollerde yaşayan ve eğitim, 
kültür ve işgücü özellikleri gereği sı-
nıraşan etkileşime ve rekabete daha 
açık olan kesimlerin devamından 
yana olduğu AB üyeliğine, görece 
daha içe kapalı ve endişeli kesimler 
oldukça mesafeli ve hatta tepkilidir. 
AB’de kalma kampanyası yürüten 
İşçi Partili milletvekili Jo Cox’un 16 
Haziran 2016’da öldürülmesine ka-
dar tırmanan gerginlik, “küresel-
leşme çağı”nda Ukrayna’dan Türki-
ye’ye, İskoçya’dan Katalonya’ya pek 
çok sandıkta görüldüğü gibi adanın 
da tam ortadan ikiye bölündüğünü 
göstermektedir.

Nitekim 23 Haziran 2016 Perşem-
be günü Birleşik Krallık’ın tümünde 
aynı anda yapılan Brexit Referandu-
mu’na katılım da %72,21 gibi ada 
siyaseti için oldukça yüksek sayılabi-
lecek bir orana ulaşmıştır. “Birleşik 
Krallık Avrupa Birliği’nin bir üyesi 
olarak kalmalı mı, yoksa Avrupa Bir-
liği’nden ayrılmalı mı?” sorusuna oy 
kullananların %51.89’u üyelikten 
ayrılma, %48,11 ise üyelikte kalma 
yanıtı vermiştir. Sonuçların hemen 
ardından Başbakan Cameron istifa 
etmiş, yerine Başbakan olan Thera-
sa May ise kalma taraftarı olmasına 
rağmen referandumun gereğini ya-
pacağını açıklamıştır. Pek çok küre-
sel şirketin adadan ayrılma ihtima-
linden bahsetmesi ve döviz hareket-
lilikleri kadar İskoçya’da ve özellikle 
Londra’da toplanan kalabalıkların 
yeni bir referandum talep etmesi si-
yasette hareketliliğin devam etme-
sine neden olmuştur. Ancak adanın 

sahiplendiği demokrasi geleneğinin 
terk edilmemesi gerektiği görüşü 
ağır basmıştır ve bu durum Brexit 
mücadelesinin artık parlamentoda 
ve yargıda sürmesi anlamına gel-
mektedir. 

Nitekim Birleşik Krallık’ın anaya-
sa mahkemesi işlevi gören Yüksek 
Mahkeme 24 Ocak 2017’de devreye 
girmiş ve bağlayıcı olmayan referan-
dumun işaret ettiği işlemlerin ancak 
parlamento kararıyla yapılabilece-
ğine hükmetmiştir. Bunun üzerine 
ABA’nın 50. maddesini resmen işle-
tilecek karar da Avam Kamarası’nda 
29 Mart 2017’de alınmıştır. Brexit 
konusunda nihai bağlayıcı kararı 
alacak irade artık parlamentodur.

Arkasına kamuoyu desteği almak 
isteyen Başbakan May’in kararı da 
8 Haziran 2017’de erken seçime 
gitmek olmuştur. Corbyn liderliğin-
deki İşçi Partisi’nin Brexit konusun-
da son derece muğlak ve dağınık 
bir politika izlemesinin de etkisiyle 
Muhafazakârlar seçimi az farkla da 
olsa kazanmış ve May bu kez dışarı-
dan destekli bir azınlık hükümetinin 
Başbakanı olmuştur. AB ile ayrılma 
müzakereleri hemen 19 Haziran 
2017’de başlatılmıştır. Özellikle İr-
landa’yla olan kara sınırına dair 
sorun da bir şekilde çözülünce son 
şeklini alan Brexit anlaşması 14 Ka-
sım 2018’de yayınlanmış, 25 Kasım 
2018’de de diğer 27 AB üyesi tara-
fından onaylanmıştır.

Ancak anlaşma, önce 15 Ocak 
2019’da, daha sonraysa ayrılmanın 
resmen gerçekleşmesinin öngörül-
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düğü 29 Mart’tan on yedi gün önce 
12 Mart 2019’da Avam Kamarası’n-
da reddedilmiştir. Böylece beliren 
“anlaşmasız Brexit” (no-deal Brexit) 
ihtimalini göze alamayan Hükümet, 
50. maddenin gereğinin hayata ge-
çirilmesini erteleyen bir kararı 14 
Mart 2019’da Avam Kamarası’ndan 
geçirmiştir. Bu çerçevede AB ile ya-
pılan karmaşık müzakereler ve uz-
laşmalar neticesinde anlaşmanın 
Mayıs sonuna kadar parlamento-
dan geçirilmesi için ek süreler alın-
mıştır. Ancak istediği sonucu yine 
alamayan May istifa etmiş, bu ara-
da halen üye olan Birleşik Krallık’ta 
AP seçimleri yapılmış, 4 Temmuz 
2019’da Başbakan olan Boris Jo-
hnson ise öteden beri savunduğu 
ayrılık kararını gerekirse anlaşma-
sız yürürlüğe sokmasını sağlayacak 
adımlar atmaya başlamıştır. Öyle 
ki, Ekim 2019 itibariyle iki başbaka-
nın istifa etmesine yol açan Brexit 
sürecinde bir ilk daha yaşanacak-
tır. 5 Temmuz’da yaz tatiline giren 
parlamentonun Eylül’de başlayacak 
çalışmaları, Başbakan’ın teklifi ve 
Kraliçe’nin onayıyla 14 Ekim 2019’a 
kadar askıya alınmıştır. 19 Ekim’de 
gerçekleşmesi öngörülen Brexit’in 
anlaşmasız olmasını sağlamayı 
amaçlayan bu karar “parlamentoya 
darbe” olarak yorumlanmış ve 24 
Eylül 2019’da da Yüksek Mahkeme 
tarafından oybirliğiyle hukuksuz ve 
yok hükmünde ilan edilmiştir. Zaten 
Kraliçe’nin konuşması için yapılan 
resmi açılış sürecinde yaşanan ilginç 
hukuksal usul tartışmaları sonucun-
da Avam Kamarası’nda kabul edilen 
Benn Act ile Başbakan’a Brexit’i 31 
Ocak 2020’ye kadar ertelemesi için 

AB tarafıyla anlaşma yetkisi veril-
miştir. Brexit’in bu kez gerçekleşe-
ceği öngörülen 19 Ekim’de adada 
yaşanan ilginç olaylara bir yenisi 
daha eklenmiş ve Başbakan Joh-
nson, AB Zirvesi Başkanı Donald 
Tusk’a biri kendi adına imzalı, biri 
de Birleşik Krallık Başbakanı olarak 
iki mektup göndermiştir. Başbakan 
olarak 31 Ocak 2020’ye kadar erte-
leme isteyen Johnson, tüm üyelerin 
devlet ya da hükümet başkanlarına 
da gönderdiği kişisel ve imzalı mek-
tuptaysa ertelemenin iki taraf için 
de hata olacağını belirtmiş ve üye-
liğin öngörüldüğü gibi sona ermesi 
için destek istemiştir. Ancak Tusk’ın 
22 Ekim 2019’daki açıklamasının bir 
kez daha gösterdiği üzere, AB tarafı 
“anlaşmasız Brexit”in sorumluluğu-
nu almayı hiç istememiştir.

Adadaki “hukuksal” tartışmaları bü-
yük ölçüde bitiren çekilme antlaş-
ması 20 Aralık 2019’da Avam Kame-
rası’nda kabul edilmiş ve 23 Ocak 
2020’de yasalaşmıştır. AB’nin ilgili 
prosedürlerine uygun olan adımla-
rı takiben 29 Ocak 2020’de Avrupa 
Parlamentosu’nda 621’e karşı 49 
oyla kabul edilen antlaşma, takip 
eden gün de AB Zirvesi tarafından 
onaylanmıştır. Her ne kadar 31 Ocak 
2020 itibariyle Birleşik Krallık’ın AB 
üyeliği resmen sona erse de, başta 
seyahat özgürlüğü olmak üzere AB 
üyeliğinden kaynaklanan birçok hak 
ve düzenleme 31 Aralık 2020’de bi-
tecek “geçiş (standstill) süreci”nin 
sonuna kadar yürürlükte olmaya 
devam edecektir. AB vatandaşları-
nın haklarını da korumaya matuf bu 
dönem sonunda Birleşik Krallık’ın 
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Gümrük Birliği’nin ve Tek Pazar’ın 
dışında kalacak olması, Brexit sonra-
sı müzakerelerin en önemli sorunu-
dur. Birleşik Krallık başta balıkçılık, 
tarım, hizmetler, havacılık, güvenlik, 
eğitim ve bilim olmak üzere birçok 
temel konuda yapılan görüşmeler-
de üyeliğe yakın özel ayrıcalıklar 
isterken, AB tarafı ise bir anlamda 
muhatabının üyelikten çıkmanın 
maliyetini görmesini istemektedir.

Brexit sürecinin tam olarak nasıl so-
nuçlanacağını kestirmek kuşkusuz 
mümkün değildir. Ancak kurulu dü-
zeni değiştirme konusunda olabildi-
ğince ağır ve gönülsüz davranan ada 
için AB’nin sadece varlığıyla değil 
yokluğuyla da kurucu olan bir düzen 
unsuru haline gelmiş olduğu görül-
mektedir.
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Briand, Aristide 
(1862-1932)

–Merve ÖZCAN ALTAN–

28 Mart 1862 tarihinde Fransa’nın 
Nantes şehrinde doğan Aristide Bri-
and, Paris’te hukuk eğitimi almıştır. 
Briand, 1901 yılında Fransız Sosya-
list Partisi Genel Sekreterliği göre-
vine getirilmiştir. Siyasi kariyerinde 
pek çok kademede yer alan Aristide 
Briand, başbakanlık ve dışişleri ba-
kanlığı yapmıştır. 

Briand, 5-6 Ekim 1925 tarihlerinde 
İsviçre’nin Locarno kentinde Alman-
ya, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika, 
Polonya ve Çekoslovakya arasında 
müzakere edilen, ardından 1 Aralık 
1925’te Londra’da imzalanan Locar-
no Paktı’nın imzacılarından biridir. 
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 
Versay Antlaşması ile kararlaştırılan 
Almanya’nın batı sınırlarının korun-
masını ve silahlı kuvvetle değiştiril-
memesini öngören Locarno Paktı’nı; 
Aristide Briand, Almanya Şansölyesi 
Gustav Stresemann ve İngiltere Dı-
şişleri Bakanı Austen Chamberlain 
ile birlikte imzalamıştır. Uluslararası 
iş birliği ve dünya barışı için sarf et-
tiği çabalar sonucunda Aristide Bri-
and, Gustav Stresemann ile birlikte 
1926 yılında Nobel Barış Ödülü’ne 
layık görülmüştür. 

Aristide Briand’ın bir başka başarısı 
da, 60 ülkenin savaşın ulusal bir po-
litika olmaktan çıkarılması konusun-
da anlaşmasını öngören Briand-Kel-
logg Paktı’dır. 27 Ağustos 1928’de 
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Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya, 
Belçika, Polonya, Fransa ve Çekoslo-
vakya öncülüğünde imzalanan pakt, 
Locarno Paktı’na rağmen Fransa’nın 
Almanya’dan çekinmesi üzerine ABD 
ile ilişkilerinde savaşa başvurulma-
masını sağlayacak bir pakt imzalan-
ması önerisi üzerine gündeme gel-
miştir. Avrupa’nın sorunlarında taraf 
tutmak istemeyen ABD ise tüm bü-
yük devletlerin olası bir savaşı önle-
meye yönelik bir pakt imzalamasını 
önermiştir. Ardından 60 ülkenin ka-
tılımıyla uluslararası ilişkilerde sava-
şın ulusal siyasetin bir parçası olarak 
görülmemesi gerektiğini belirten Bri-
and-Kellogg Paktı, ABD Dışişleri Ba-
kanı Frank B. Kellogg ve Fransız Dışiş-
leri Bakanı Aristide Briand tarafından 
imzalanmıştır. 

Aristide Briand’ın bir özelliği de Av-
rupa’da federal bir birlik kurulma-
sı önerisinde bulunmuş olmasıdır. 
1920 yılında Milletler Cemiyeti Ge-
nel Kurulu’nda Briand, Avrupa ülke-
leri delegelerine, Avrupa’da bir birlik 
kurulmasına ilişkin önerisini dile ge-
tirmiştir. Avrupalıların bir araya gel-
mesini, ortak çıkarlarını ilgilendiren 
konularda görüşmesini ve tehlikeler 
karşısında birlikte hareket etmesini 
savunan Briand, ülkelerin egemenlik 
haklarına zarar vermeden özellikle 
ekonomi bir birlikten bahsetmiştir. 
1930 yılı eylül ayında, ekonomik ve 
siyasal politikaların koordine edilme-
si amacıyla Avrupa’da federal birlik 
sisteminin kurulmasına ilişkin muhtı-
rayı imzalayan Briand, 1931 yılındaki 
seçimleri kaybetmesinin ardından 
1932 yılında hastalığı sebebiyle istifa 
etmiştir. Cumhurbaşkanlığı için yü-

rüttüğü kampanyanın da başarısızlık-
la sonuçlanmasının ardından Briand, 
Ocak 1932’de emekli olmuş ve bun-
dan kısa bir süre sonra vefat etmiştir. 
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Brüksel Antlaşması (1948) 
(Brussels Treaty)

–İlke GÖÇMEN–

Brüksel Antlaşması, II. Dünya Sava-
şı’nın sonrasında, Avrupa bütünleş-
mesinin öncesinde, askeri açıdan 
Batı Avrupa Birliği’nin doğumuna gi-
den yolda Dunkirk Antlaşması’ndan 
sonra ikinci adım olarak görülebilir. 
Bu Antlaşma, Birleşik Krallık, Fransa, 
Belçika, Hollanda ve Lüksemburg 
arasında “Ekonomik, Sosyal ve Kül-
türel İşbirliği ve Kolektif Savunma 
Antlaşması” adı altında, Fransızca ve 
İngilizce resmi dillerinde, 10 madde-
den ibaret olmak üzere, Brüksel’de, 
17 Mart 1948 tarihinde imzalan-
mış ve 25 Ağustos 1948 tarihinde 
yürürlüğe girmiş, elli yıl yürürlükte 
kalmıştır (md. X). Ana hatlarıyla, bu 
Antlaşma uyarınca taraflar, mümkün 
olan en iyi sonucu almak için ekono-
mik etkinliklerini organize ve koordi-



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ396

ne edecektir (md. I). Taraflar, kendi 
halklarının daha yüksek yaşam stan-
dardına erişimini desteklemek ve 
kendi ülkelerindeki sosyal ve alakalı 
diğer hizmetleri uyumlu biçimde 
geliştirmek için ortak her türlü ça-
bayı gösterecektir (md. II). Taraflar, 
ortak medeniyetlerinin temelini 
oluşturan ilkeleri halklarına daha 
iyi anlatmak ve kültürel değişimleri 
desteklemek için ortak her türlü ça-
bayı gösterecektir (md. III). Taraflar-
dan biri Avrupa’da silahlı saldırının 
hedefi olursa diğer taraflar o tarafa 
her türlü askeri ve diğer destek ve 
yardımda bulunur (md. IV). Bu mad-
de uyarınca alınan her türlü tedbir 
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik 
Konseyine derhal rapor edilir ve Gü-
venlik Konseyi uluslararası barışı ve 
güvenliği muhafaza etmek veya geri 
getirmek için gerekli önlemleri aldı-
ğında sona erdirilir (md. V). Taraf-
lar, bu Antlaşma’nın hükümleri ile 
uyumsuz bir yükümlülük üstlenme-
miş olduğunu bildirir ve taraflardan 
herhangi biri aleyhine herhangi bir 
ittifakta veya koalisyonda yer alma-
yacağını belirtir (md. VI). Taraflar, bu 
Antlaşma’nın ilgilendiği meseleler 
hakkında birlikte istişarede bulun-
mak amacıyla, bir Danışma Konseyi 
kuracak ve işlevlerini devamlı yerine 
getirebilecek şekilde organize edile-
cek bu organda gerekli oldukça bir 
araya gelecektir (md. VII). Taraflar, 
kendi aralarındaki uyuşmazlıklarda, 
örneğin Uluslararası Adalet Divanı 
aracılığıyla, yalnızca barışçıl araçlar 
ile çözüm üretmeyi taahhüt etmiş-
tir (md. VIII). Taraflar, uzlaşı halin-
de, bu Antlaşma’ya katılmak üzere 
başka devletleri davet edebilir ve 

bu katılım taraf devletler ile davet 
edilen devlet arasında belirlenecek 
koşullara tabi olacaktır (md. IX). 

Brüksel Antlaşması, İtalya ve Batı 
Almanya’nın da katılımıyla 23 Ekim 
1954 imza tarihli Paris Antlaşması 
ile değiştirilerek Batı Avrupa Birliği 
kurulmuştur. 
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Bulgaristan (Bulgaria)

–Zafer Can DARTAN–

Başkenti Sofya olan Bulgaris-
tan’ın nüfusu 6.951.482’dir ve ülke 
110.370 km²’lik yüz ölçümüne sa-
hiptir. Resmi dili Bulgarca’dır. Bul-
garistan, 2007 yılında olan Roman-
ya ile birlikte “Doğu genişlemesi” 
olarak da bilinen genişleme dalgası 
kapsamında Avrupa Birliği (AB) 
üyesi olmuştur.

AB’nin en yoksul ekonomisi konu-
mundaki Bulgaristan, günümüzde 
hâlen Schengen Alanı’na dahil de-
ğildir. Bulgaristan’ın Schengen Ala-
nı’na katılımı, gerekli teknik kriter-
leri yerine getirmiş olmasına karşın 
Hollanda gibi bazı üye Devletlerin 
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yolsuzlukla mücadele konusundaki 
çekinceleri nedeniyle halen gerçek-
leşememiştir. 2007 yılında AB üyesi 
olan iki ülke için Avrupa Komisyonu, 
Bulgaristan ve Romanya için İşbir-
liği ve Tetkik Mekanizması (Coope-
ration and Verification Mechanism 
– CVM) olarak bilinen üyelik sonrası 
izleme mekanizmasını geliştirmiş-
tir. İki ülkenin hukukun üstünlüğü 
alanındaki performansları 2007 yı-
lından itibaren Avrupa Komisyonu 
tarafından CVM kapsamında hazır-
lanan raporlar aracılığıyla izlenmek-
tedir. 

Bulgaristan, Avro Alanı’na da en-
tegrasyonunu tamamlamış değildir. 
Bulgaristan’ın para birimi Bulgar Le-
vası olmakla birlikte, ülkenin Maast-
richt kriterleri sağlandığında ortak 
para birimine geçiş yapması plan-
lanmaktadır. Bulgaristan’ın Avro 
Alanı’na 2022 yılı ortasında dahil 
olması beklenmektedir.

2018 yılının ilk yarısında AB Dönem 
Başkanlığı’nı üstlenen Bulgaristan, 
Batı Balkanların AB ile bütünleşme 
sürecinin canlandırılması konusunu 
öncelik olarak belirlemiştir. Bu kap-
samda, Batı Balkanlara AB perspek-
tifinin verildiği 2003 tarihli Selanik 
Zirvesi’nden 15 yıl sonra bir AB-Batı 
Balkanlar Zirvesi gerçekleştirilmiştir. 
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Bulgaristan ve 
Romanya için İşbirliği 
ve Tetkik Mekanizması 
(Cooperation and 
Verification Mechanism 
for Bulgaria and 
Romania) 

–Hatice YAZGAN–

Bulgaristan ve Romanya’nın “yargı 
reformu, yolsuzluk ve organize suç” 
konularındaki ilerlemelerini değer-
lendirmek üzere Avrupa Birliği (AB) 
tarafından oluşturulmuş bir meka-
nizmadır. Söz konusu mekanizma, 
Bulgaristan ve Romanya’nın Katılım 
Antlaşması’nda Avrupa Komisyo-
nu’na verilen yetki kapsamında 13 
Aralık 2006 tarihli Komisyon Kararı 
ile oluşturulmuştur. Katılım Antlaş-
ması ile birlikte yürürlüğe giren bu 
karara göre, AB üyeliği için göster-
dikleri çabalara rağmen, Bulgaristan 
ve Romanya özellikle “yargı sistemi 
ve kanun uygulama birimlerinin he-
sap verebilirliği ve etkililiği” konu-
larında daha fazla reforma ihtiyaç 
göstermektedir. Salt iki ülke için ge-
çici süreyle oluşturulan mekanizma 
kapsamında, “yargı reformu, yol-
suzluk ve organize suç” konularında 
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Bulgaristan ve Romanya’nın spesifik 
kriterleri (benchmark) karşılamala-
rı ve Avrupa Komisyonu tarafından 
hazırlanan yıllık raporlar ile sürecin 
kontrol edilmesi öngörülmüştür. 
Buna göre 2007 yılından başlamak 
üzere 31 Mart tarihinde Bulgaristan 
ve Romanya Komisyon Kararına ekli 
kriterlere yönelik olarak Komisyon’a 
rapor sunacaktır. Komisyon ülkelere 
teknik destek verecek ve uzman gö-
revli gönderebilecektir. 

Bu mekanizma kapsamında, ilgili Ko-
misyon Kararına göre Bulgaristan’ın 
yerine getirmesi gereken altı kriter 
bulunmaktadır. Bunlar: 1)” Yargı sis-
teminin bağımsızlığı ve hesap vere-
bilirliğine ilişkin belirsizlikleri orta-
dan kaldırmaya yönelik anayasal de-
ğişikliklerin kabul edilmesi”, 2) “Yeni 
bir yargı sistemi yasası ve sivil işleyiş 
yasası oluşturarak ve uygulayarak, 
daha şeffaf ve etkili bir yargı süreci 
oluşturulması”, 3) “Yargının profes-
yonelliğini, hesap verebilirliğini ve 
etkililiğini sağlamak üzere reform-
lara devam edilmesi” 4) “Üst düzey 
yolsuzluk suçlamaları konusunda 
profesyonel, tarafsız soruşturmala-
rın yürütülmesi ve bunların rapor 
edilmesi” 5) “Özellikle sınırlarda ve 
yerel düzeyde yolsuzlukla mücadele 
ve yolsuzluğun önlenmesi için daha 
fazla tedbir alınması” 6) “Ciddi suç-
lar, kara para aklama gibi organize 
suçla mücadele için bir strateji oluş-
turulması”. İlgili Komisyon Kararına 
göre, mekanizma kapsamında Ro-
manya’nın yerine getirmesi gereken 
kriterler ise: 1) “Üst mahkemenin 
hesap verebilirliğini ve kapasitesini 
artırmak için daha şeffaf ve etkili 

bir yargı sürecinin sağlanması” 2) 
“Mal varlıklarının, tutarsızlıkların 
ve potansiyel çıkar çatışmalarının 
tespit edilmesi ve caydırıcı yaptı-
rımlar temelinde zorunlu kararların 
alınabileceği bir ajans kurulması” 
3) “Üst düzey yolsuzluk suçlamala-
rında profesyonel ve tarafsız soruş-
turmalar yürütülmesi” 4) “Özellikle 
yerel düzeyde yolsuzlukla mücadele 
ve yolsuzluğun önlenmesinde daha 
fazla tedbir alınması. “

Alınması gereken sözkonusu ted-
birler kapsamında; Bulgaristan ve 
Romanya’nın gösterdiği gelişmeleri 
değerlendirmek üzere, 2007 yılın-
dan beri Avrupa Komisyonu tara-
fından yıllık raporlar yayınlanmaya 
devam etmektedir. Bu mekanizma 
literatürde Gateva tarafından ifade 
edildiği şekilde “katılım sonrası ko-
şulluluk” olarak da adlandırılmakta-
dır. 
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Bütçe (Budget)  

–Sevgi İNECİ–

Avrupa Birliği (AB) bütçesi Birliğin 
gelir ve harcama tablosunu göste-
ren önemli bir araçtır. Avrupa Eko-
nomik Topluluğu’nun (AET) kuruluş 
yıllarında ülkelerin aktardığı fonlar 
sözkonusu iken, 1970 yılında kendi 
öz kaynakları ile tam bir bütçe uy-
gulamasına geçilmiştir. Bütçede ge-
lir ve harcamalar Birliğin politika ve 
önceliklerine göre belirlenmektedir. 
Ulusal bütçelerde olduğu gibi denk 
bütçe esası uygulanmaktadır. Ülke-
ler arasında mali disiplini sağlamak 
amacıyla 1988 yılından itibaren yıl-
lık bütçeye paralel olarak Çok Yıl-
lık Mali Çerçeve ilkesi getirilmiştir. 
2014 yılından sonra Çok Yıllık Mali 
Çerçeveler 7 yıllık bir dönemi kap-
samaktadır. 2020 mali dönemi için 
toplam gelir ve harcamalar cari fi-
yatlarla 1 trilyon Avro olarak belir-
lenmiştir.

Birlik bütçesi göreceli olarak küçük 
bir bütçedir. Üye ülkelerin toplam 
milli gelirlerinin ancak %1’ine kar-
şılık gelirken, Üye Devletlerin ulusal 
bütçeleri ise kendi gelirlerinin yak-
laşık %49’una karşılık gelmektedir. 
2020 yılı Birlik Bütçesi toplam har-

camaları 154 milyar Avro tutarında 
olup bunun 59 milyar Avro’luk kısmı 
tarım ve çevre konusundaki harca-
malara, 84 milyar Avro’luk kısmı 
da sosyal uyum harcamalarına ay-
rılmıştır. Bu iki harcama kaleminin 
toplam bütçe içindeki payı yaklaşık 
%93’dür. Gelir kalemleri öz kaynak-
lar ve diğer gelirlerden oluşmuştur. 
Öz kaynaklar üç başlık altında top-
lanmıştır: Geleneksel Öz kaynaklar, 
KDV Payı ve Gayri Safi Milli Gelir. 
(GNI-Gross National Income) Gele-
neksel Öz kaynaklar Birliğin en eski 
kaynaklarından biridir, esas olarak 
Birliğe üye olmayan üçüncü ülkeler-
den ithal edilen imalat sanayi ürün-
lerinden alınan gümrük vergileri 
ile üçüncü ülkelerden ithal edilen 
tarım ürünlerinden alınan prelev-
manlar ve İç Pazar’da şeker ve isog-
likoz üretiminden alınan vergileri 
içermektedir. Üye ülkelerden tahsil 
edilen gümrük vergilerinin yaklaşık 
%80’i otomatik olarak Birlik bütçesi-
ne aktarılmaktadır. Bununla birlikte, 
2017 yılında iç pazarda uygulanan 
şeker kotaları ve buna bağlı olarak 
şeker ve isoglikoz vergilerinin uygu-
lamadan kaldırılması kararı alınmış-
tır. 1980 yılından bu yana gelenek-
sel öz kaynakların dışında yeni bir 
kaynak bütçeye katkıda bulunmak-
tadır. Bu kaynak Topluluğun üçüncü 
öz kaynağı olarak KDV payıdır. KDV 
Payı, artan bütçe harcamalarına 
yeni kaynak arayışı olarak hayata 
geçirilmiş bir mali araçtır. Ürünün 
satış fiyatının belirli bir yüzdesi üze-
rinden alınan KDV, oran olarak ülke-
den ülkeye farklılıklar göstermek-
tedir. Bu farklılıkların sebep olduğu 
haksız rekabeti önlemek amacıyla 
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KDV reform çalışmaları kapsamında 
uyumlaştırma çabaları devam et-
mektedir. Bu çerçevede minimum 
ve maksimum KDV oranları belirlen-
miştir. Üye Devletlerin KDV matrah-
larının bir yüzdesi üzerinden aktarı-
lan kaynaklar bütçenin gelir kalemi-
ne önemli bir katkı sağlamaktadır. 
Ülkelerin göreli nüfus büyüklüğü, 
gelir dağılımı, marjinal tüketim eğili-
mi aktarılan KDV matrahının büyük-
lüğünü etkilemektedir.

2014-2020 Çok Yıllık Mali Perspek-
tif kapsamında, Üye Devletler‘den 
bütçeye aktarılan uyumlaştırılmış 
KDV matrahı oranı %0,3 tür. Gay-
ri Safi Milli Hasıla (GSMH) payı, 
bütçenin dördüncü kaynağı olarak 
1988 yılından itibaren bütçenin ge-
lir kaynakları içinde yer almaktadır. 
Tek paraya geçiş ile birlikte, GSMH 
payı, satın alma gücü paritesi esa-
sına göre hesaplanmakta ve fiyat 
etkisinden arındırılmış bu yöntemle 
Gayri Safi Milli Gelir (GNI-Gross Na-
tional Income) payı olarak bütçeye 
katkıda bulunmaktadır. Günümüzde 
%70’e yaklaşan payı ile Gayri Safi 
Milli Gelir AB bütçesinin en önemli 
gelir kalemini oluşturmaktadır.  

Okuma Listesi

Eu Commission, Eu Budget Own 
Resources, https://ec.europa.eu/
info/strategy/eu-budget/revenue/
own-resources_en 

Eu Commission. European Union 
explained: Budget, Directorate Ge-
neral for Communication Citizen 
information, Luxembourg Publica-

tion Office of the European Union, 
2014  http://europa.eu/pol/index_
en.htm

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği 
Bakanlığı, Avrupa Birliği Bütçesi, Ni-
san 2016, Ankara. https://www.ab.
gov.tr/files/EMPB/ab_butcesi.pdf

Bütçe Hazırlama Süreci 
(Budgetary Process)

–Sevgi İNECİ–

Avrupa Birliği’nin (AB) bütçe ha-
zırlama süreci, 2009 tarihli Avrupa 
Birliği’nin İşleyişi Hakkındaki Ant-
laşma’nın altıncı kısmının ikinci baş-
lığında yer alan Mali Hükümler’in 
310-324 maddeleri ile düzenlen-
miştir. 

Birliğin bütçe hazırlamakla görev-
li kurumu Avrupa Komisyonu’dur. 
Her yıl Komisyon tarafından hazırla-
nan taslak bütçe görüş ve önerileri 
alınmak üzere aynı anda Avrupa 
Parlamentosu’na ve AB Bakanlar 
Konseyi’ne gönderilir. Bu iki ku-
rum kendilerine verilen okuma ve 
inceleme süresinde taslak bütçeyi 
değerlendirirler. Bu ilk okumadan 
sonra eğer bir değişiklik sözkonusu 
ise taslak bütçede bazı düzeltmele-
rin yapılabilmesi için taslak çalışma 
Komisyon’a geri gönderilir. Eğer her-
hangi bir düzeltme söz konusu değil-
se bütçe iki kurumun da onayından 
geçmiş ve ulusal parlamentolarda 
onaylanmış ise onay süreci tamam-
lanmış olur ve bütçe AB’nin resmi 
gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe 
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girer. Eğer taslak bütçeye düzeltme 
verilmiş ise Komisyon kendisine ve-
rilen süre içinde gerekli düzeltmele-
ri yaparak bütçenin son halini tekrar 
iki kurumun onayına sunar. 

Çok Yıllık Mali Çerçeve uygulama-
sına geçilmesi ile birlikte Komis-
yon’un hazırladığı taslak, Lizbon 
Antlaşması’nın (2009) getirdiği yeni 
hükümlere göre Parlamento’nun 
onayı alındıktan ve Üye Devletler‘in 
parlamentolarında oybirliği ile 
onaylandıktan sonra Bakanlar Kon-
seyi’nin de olumlu kararı ile yasalaş-
tırılır ve Birliğin Resmi Gazetesi’nde 
ilan edilir. Eğer Komisyon’un hazırla-
dığı taslak bütçe ile ilgili Parlamento 
ve Bakanlar Konseyi’nde görüş ayrı-
lıkları var ise; 2013 yılında geliştiri-
len Kurumlararası İşbirliği Uzlaşma 
Prosedürü gereğince anlaşmazlık 
konusu maddeler üzerinde çözüm 
sağlanıncaya kadar müzakere yapı-
lır.
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Bütçe İbra Süreci 
(Discharge Procedure)

–Sevgi İNECİ–

Bütçe ibra süreci ile ilgili prosedür, 
2009 tarihli Avrupa Birliği’nin İşle-
yişi Hakkındaki Antlaşma’nın 6. kıs-
mının 2. bölümünde yer alan Mali 
Hükümler’in 318-319 maddeleri ile 
düzenlenmiştir. Aynı anlaşmanın 
287. maddesi Avrupa Birliği (AB) 
Sayıştayının bu kapsamda yetkili ol-
duğunu ifade eder. 

İbra süreci içinde pek çok rapor ya-
yınlanmaktadır: Başta Komisyon 
her yıl Yıllık Yönetim ve Performans 
Raporu yayınlamaktadır. Bu raporda 
bütçe uygulamalarında en yüksek 
standartlara ulaşılması ve özellikle, 
kaçakçılık, şeffaf olmayan uygula-
malarla mücadele ön plandadır. Sa-
yıştay’ın yayınladığı Yıllık Raporlar-
da muhasebe standartlarına uygun 
olarak yapılan denetimlerin aynı 
zamanda işlemlerin belge düzeni, 
yasalarla uyumluluğu teyid edilmiş 
olmaktadır. AB Yıllık Muhasebe Ra-
poru ise (The Annual Accounts of 
the European Union) Birliğin tüm 
kurumlarının gelir ve gider tabloları-
nı, varlık ve yükümlülük dengelerini 
gösteren bir rapordur.

Bütçe ibra süreci 5 aşamadan oluş-
maktadır. Birinci aşama Sayıştayın 
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Yıllık Muhasebe Raporu’nu Bakanlar 
Konseyi’ne göndermesiyle başlar. 
Bu raporda genel finansal durum 
ile birlikte eklerinde, Birlik politika-
larının işleyişi ile ilgili AB kurumları-
nın Sayıştay’a verdiği gelir ve gider 
bilgileri de yeralır. Konsey bu rapo-
ru incelemesinin sonunda olumlu 
veya olumsuz görüşünü Komisyon’a 
bildirir. İkinci aşamada Avrupa Par-
lamentosu Sayıştayın raporunu in-
celer. Üçüncü aşamada Parlamen-
to’nun harcamaların kontrolü ile ilgi-
li Komisyon’a soru yöneltme ve daha 
fazla bilgi ve kanıt isteme yetkisi 
vardır. Komisyon bu sorulara cevap 
vermekle yükümlüdür. Parlamento 
oy çokluğu ile olumlu veya olumsuz 
karar verir. Dördüncü aşamada Par-
lamento’nun bütçeyi onaylamadığı 
bir durum olursa, Komisyondan yeni 
bir açıklama ve kanıt istenir. Komis-
yon’dan gelen cevap üzerine Parla-
mentoda ikinci oylama yapılır. Beşin-
ci aşamada ise Parlamento, Konsey 
görüşlerini de alarak bütçenin tartış-
malı bölümleri için gelen tavsiyeleri 
değerlendirir ve bütçenin kullanımı 
ile ilgili Birlik kurumlarına bu alanlar-
da iyileştirme yapmaları için tavsiye-
lerini gönderir. Bu süreçler boyunca 
Parlamentoda oy çokluğu, Bakanlar 
Konseyi’nde ise nitelikli çoğunlukla 
oylama yapılır. 
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Bütünleşme Aşamaları 
(Stages of integration) 

–T. Mesut EREN–

En yaygın ekonomik bütünleşme 
aşamaları şunlardır:

Tercihli Ticaret Sistemi: Tercihli tica-
ret anlaşması: Dünya Ticaret Örgütü 
literatüründe tercihli ticaret uygula-
ması için kullanılan bu kavram, her-
hangi bir ülkenin, başka bir ülke veya 
ülke grubuna tek taraflı olarak düşük 
veya sıfır gümrük vergisiyle ticaret 
yapma imkanı sağlamasıdır. En zayıf 
entegrasyon yapılanmasını oluşturur 
ve sadece ticaret politikası önlemle-
rinin belli bir ülke veya ülke grubuna 
karşı ve anlaşmada öngörülen koşul-
larda imtiyazlı bir şekilde uygulandı-
ğı sistemdir. Çoğunlukla, gelişmiş ül-
keler tarafından az gelişmiş veya ge-
lişmekte olan ülkelere yönelik olarak 
uygulanmaktadır. Avrupa Birliği’nin 
(AB) Afrika, Karayip ve Pasifik ülke-
leriyle yapmış olduğu anlaşmalar bu 
kapsamda yapılmış anlaşmalara ör-
nek gösterilebilir. 

Serbest Ticaret Bölgesi: Serbest Tica-
ret Alanı (STA): Bu modelde STA üye-
si ülkeler arasındaki ticarette tüm 
gümrük vergileri ile eş etkili vergiler 
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yanında miktar kısıtlamalarının da 
ortadan kaldırıldığı bir durum söz 
konusudur. STA üyesi ülkeler tica-
ret politikası önlemleri konusunda 
serbesttirler. Üye Devletler üçüncü 
ülkelere karşı farklı gümrük tarife-
leri uygulayabilirler. Bunun da bazı 
sakıncaları olabilir şöyle ki: Üçüncü 
ülkeler stratejik davranışa giderek 
en düşük vergi uygulayan ülke güm-
rüğünü kullanarak serbest ticaret 
alanına giriş yapmaya çalışabilirler, 
diğer ülkeler gelir kaybına uğra-
mamak için ürünün üretildiği yeri 
belgeleyen menşei şahadetnamesi 
isteyebilir veya diğer idari kontrol-
lerini arttırabilir. Bu da maliyetlerde 
bir artışa neden olur. Buna rağmen 
STA’lar en yaygın kullanılan ekono-
mik entegrasyon çeşididir. Örnek 
olarak Avrupa Serbest Ticaret Birli-
ği (EFTA) ve Kuzey Amerika Serbest 
Ticaret Anlaşması (NAFTA) verilebi-
lir.

Gümrük Birliği: Gümrük Birliği (GB): 
STA’ya göre daha derin ve kapsamlı 
bir bütünleşmeyi ifade eder. GB’de 
STA’nın koşulları karşılanır ve bun-
dan fazla olarak anlaşmaya dahil ol-
mayan üçüncü ülkelere karşı ortak 
bir gümrük tarifesi uygulanır. İdeal 
durumda gümrük vergisi gelirlerinin 
de belli bir dağıtım modeli ile üye 
ülkeler arasında dağıtılır. Başka bir 
uygulaması ise AB örneğinde oldu-
ğu gibi tek bir merkezde toplanarak 
genel bütçeye gelir kaydedilmesi ve 
sadece küçük bir kısmının üye ül-
kelere dağıtılması şeklinde olabilir. 
Üye ülkeler otonom ticaret politi-
kalarından vazgeçerek ticaret poli-
tikalarını uyumlaştırırlar. Zor ve ma-

liyetli bir entegrasyon modeli oldu-
ğundan çok sık rastlanmaz. Örnek 
olarak Türkiye – AB Gümrük Birliği 
ve 1968-1993 yılları arasındaki AB 
gösterilebilir. 

Ortak Pazar: Ortak (tek) Pazar: Bu 
tür entegrasyonlarda GB kazanım-
larının üzerine hizmetlerin, serma-
yenin ve en önemlisi işgücünün tek 
pazar içerisinde serbest dolaşımı-
nın sağlandığı ve rekabet, vergi ve 
sosyal politika gibi önemli politika 
alanlarının harmonize edildiği üst 
düzey bir ekonomik yapılanma ifa-
de edilmektedir. Bunun gerçekle-
şebilmesi için de üye ülkelerin, bu 
politika alanlarında bir üst kurumsal 
yapıya yetkilerini devretmeleri ge-
rekir. Yetki transferleri ve otonom 
uyum politikaları sayesinde önem-
li regülasyonlar yapılmış, norm ve 
teknik şartlar uyumlaştırılmış olsa 
da Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 
(ABAD) önemli katkıları ile 27 üye 
için geçerli bir altın kural yaratılmış-
tır. “Herhangi bir AB üyesi ülkede 
satılabilen bir ürün, diğer tüm AB 
ülkelerinde de satılabilir”. Böyle bir 
ortak pazarın Dünya’daki tek örne-
ği Avrupa Birliği’dir. AB bu hedefe 
1993 yılında ulaşmış ve 2002 yılına 
kadar ortak pazar statüsünde kal-
mıştır. 

Ekonomik ve Parasal Birlik: Ekono-
mik ve Parasal Birlik (EPB): Ortak 
Pazar kazanımlarının üzerine çok 
daha fazla politika alanında yapı-
lacak ortak düzenlemeleri ve yetki 
devrini gerektirir. Egemen devlet-
ler arasında kurulabilecek en derin 
veya kapsamlı ekonomik bütünleş-
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me şeklidir. Tek para kullanımı söz 
konusu olduğunda, genel ekonomik 
politikaları yanında maliye ve para 
politikalarının da uyumlaştırılması 
esastır. Farklı çeşitleri olmasına rağ-
men ortak pazar ve ortak döviz kuru 
politikası en önemli şartlarını oluş-
turur. AB’nin bugün için 19 üyesi 
1999 yılından bu yana bir Ekonomik 
ve Parasal Birlik oluşturmuştur. 

Siyasi Entegrasyon: Siyasi bütünleş-
me, bir bölgesel ekonomik bütün-
leşme çeşidi olmamasına rağmen 
pozitif entegrasyonun en gelişmiş 
veya en üst düzeyini ifade eder. 
Burada yer alan Üye Devletler or-
tak bir anayasa üzerinde anlaşmış-
lardır. Ayrıca Dış Politika, güvenlik 
politikası, dış ticaret politikası gibi 
önemli alanlarda ortak politika ge-
liştirerek bunu uygulamayı taahhüt 
ederler. Siyasi entegrasyona Ame-
rika Birleşik Devletleri (ABD) örnek 
olarak gösterilebilir. AB içinse böyle 
bir hedefe yakın bir gelecekte ulaşa-
bilmesinin zor olduğu, Konvansiyon 
adı verilen Avrupa Anayasal Antlaş-
ması’nın 2005 yılında Hollanda ve 
Fransa’da yapılan halk oylamaların-
da reddedilmesi ile anlaşılmıştır. 
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Cardiff Zirvesi (Cardiff 
European Council) 

–Hatice YAZGAN– 

Cardiff Zirvesi, 11 Avrupa Birliği 
(AB) üyesinin tek paraya geçiş şart-
larını karşılaması ve Avrupa Merkez 
Bankası’nın kurulması gibi ekono-
mik derinleşme ile ilgili önemli ge-
lişmelerin hemen ardından 15-16 
Haziran 1998 tarihinde gerçekleşti-
rilmiştir. Nitekim Zirve sonuçlarında 
Ekonomik ve Parasal Birlik başlığı 
önde gelmektedir ve kararlarda 1 
Ocak 1999 tarihi itibariyle Avro’ya 
geçiş için yapılması gereken yasal ve 
diğer tedbirlerin tamamlanması ön-
görülmüştür. “Ekonomik ve Parasal 
Birlik’ten kaynaklanacak faydaların 
rekabet gücünde artış ve ekonomik 
ve sosyal uyum yoluyla istihdamı 
artıracak bir strateji ile mümkün 
olacağı”nın belirtildiği Zirve karar-
larında, “Avro’nun kullanılmasıyla 
istikrarlı makro ekonomik koşulların 
sağlanacağı” ifade edilmektedir. Bu-
nun ötesinde Zirve, “bütçe disiplini, 
yapısal reformlar ve sosyal paydaş-
larla diyaloğun sağlanması” ile ilgili 
alınan kararlar ve “ekonomik bü-
yüme için gerek Birlik, gerekse üye 
devletlerde geniş çaplı ekonomik 
yönergelerin kabul edilmesi” konu-
larında karar almıştır. Bu kapsamda 
1 Ocak 1999’dan sonra başta eko-
nomi politikalarının koordinasyonu 
olmak üzere, farklı araçlarla sürecin 
güçlendirilmesi hususu belirtilmek-
tedir. Zirve kararlarında “istihdam” 
konusundan da söz edilmekte ve 
üye devletlerin hazırladıkları istih-
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dam eylem planlarının gereklerinin 
bir an önce hayata geçirilmesi ge-
reği belirtilmektedir. Bu bağlamda 
üye devletlerin alması gereken ileri 
tedbirler, tek pazarın istihdam için 
bir itici güç olması için alınması ge-
reken tedbirler ve rekabet güçlerini 
artırabilmeleri için girişimcilerin ve 
küçük işletmelerin teşvik edilmesi 
de Zirve kararlarında ele alınan di-
ğer önemli hususlardır. 

Ekonomik ve Parasal Birlik konula-
rı yanında Zirve kararları arasında 
Birliğin halka yakınlaştırılması için 
“açıklık, şeffaflık, çevre konuları, 
adalet ve içişleri konularında” alına-
cak tedbirler sıralanmaktadır. Zirve 
kararlarında Amsterdam Antlaşma-
sı’nın onaylanması, Gündem 2000 
gibi derinleşme aşamalarına ilişkin 
gelişmeler yer almakta, Avrupa’nın 
geleceği ve çeşitli uluslararası olay-
larda Birliğin tutumuna ilişkin bilgi-
lere yer verilmekte, Kosova Krizi ile 
ilgili Birliğin tutumu açıklanmakta-
dır. 
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Casagrande Davası 
(Casagrande Case)

–İlke GÖÇMEN–

Casagrande davası, Case 9/74 sayı 
ve 3 Temmuz 1974 karar tarihli olup 
özellikle Avrupa Birliği Adalet Diva-
nının (ABAD) kullandığı yorum yön-
temleri ile ilgilidir.

Casagrande davasının maddi ve hu-
kuki vakaları şöyle özetlenebilir. Bay 
Casagrande, İtalya vatandaşı olup 
İtalya vatandaşı işçi olan babasıyla 
birlikte Almanya’da yaşamaktadır. 
Bay Casagrande, 1971–1972 eğitim 
öğretim yılında liseye gitmekteyken, 
Alman hukuku çerçevesinde, ilgili 
Alman makamından eğitim yardımı 
talep etmiştir. İlgili makam bu talebi 
reddetmiştir, çünkü Alman hukuku 
uyarınca yalnızca Alman vatandaş-
ları, vatansızlar ve mülteciler bu 
yardıma hak kazanabilir. 1612/68 
sayılı Tüzük md. 12 uyarınca da: “Bir 
başka Üye Devlet ülkesinde çalışan 
veya çalışmakta olan bir Üye Devlet 
vatandaşının çocuğu, o devletin ül-
kesinde ikamet etmekteyse, o dev-
letin genel eğitim, staj ve mesleki 
eğitim kurslarına o devletin kendi 
vatandaşları ile aynı koşullar altında 
kabul edilir”. Bay Casagrande, ilgili 
Alman hukukunun 1612/68 sayılı 
Tüzük md. 12 ile uyumsuz olduğu 
iddiasıyla ulusal mahkeme önün-
de dava açmıştır. Ulusal mahkeme, 
meseleyi ön karar prosedürü ara-
cılığıyla ABAD’a taşıyarak Avrupa 
Birliği (AB) hukukunun yorumunu 
talep etmiştir.
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Casagrande kararı ile AB hukuku 
amaçsal yorum yöntemi ile yorum-
lanmıştır. ABAD’a göre 1612/68 sa-
yılı Tüzük, Dibace (5)’in gösterdiği 
üzere, “işçilerin dolaşımına yönelik 
… özellikle … ailesinin ev sahibi dev-
lete entegrasyonu koşulları ile ilgili 
engelleri ortadan kaldırmak” ama-
cıyla çıkarılmıştır. Böyle bir enteg-
rasyon, somut uyuşmazlıktaki gibi 
bir durumda, ilgili işçi çocuğunun 
eğitim yardımları bakımından ev sa-
hibi Üye Devlet vatandaşları ile aynı 
koşullarda yararlanmasını gerektirir. 
Kaldı ki 1612/68 sayılı Tüzük md. 
12(2), Üye Devletleri bu çocukların 
bu kurslara mümkün olan en iyi ko-
şullar altında katılmasını sağlamak 
için tüm çabayı göstermeye sevk 
ederek, bu tür özel çabaları cesa-
retlendirmek için tasarlanmıştır. 
Öyleyse 1612/68 sayılı Tüzük md. 
12, bir çocuk ev sahibi Üye Devletin 
vatandaşları ile aynı koşullar altında 
eğitim kurslarına kabul edilir derken 
“yalnızca kabul ile ilgili kurallara de-
ğil, aynı zamanda eğitime devam et-
meyi kolaylaştırmayı amaçlayan her 
türlü genel önleme de” gönderme 
yapmaktadır. Casagrande kararı, 
bu yönüyle, ABAD’ın özellikle laf-
zi yorumdan uzaklaşarak, amaçsal 
yorum yönteminden hareketle AB 
hukukunun kapsama alanını geniş-
lettiği kararlardan birisi olmuştur.
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Cassis de Dijon Davası 
(Cassis de Dijon Case)

–İlke GÖÇMEN–

Cassis de Dijon davası, Case 120/78 
sayı ve 20 Şubat 1979 karar tarihli 
olup özellikle malların serbest dola-
şımı altında ithalat yönünden mik-
tar kısıtlaması ve eş etkili tedbir 
yasağı ile ilgilidir. 

Cassis de Dijon davasının maddi ve 
hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. 
Bir tacir, Fransa’da üretilen “Cassis 
de Dijon” likörünü Almanya’ya ithal 
etme isteğiyle Alman yetkili maka-
mına başvurarak gerekli izni talep 
etmiştir. Bu makam, Fransız Cassis 
de Dijon likörü “likör” adı altında 
Almanya’da satılmak için yeterli 
alkol derecesine sahip olmadığın-
dan bu izni vermemiştir. Zira Alman 
hukukuna göre Cassis de Dijon gibi 
meyve likörlerinin pazarlanması as-
gari %25 alkol oranına sahip olma 
koşuluna bağlı tutulmuştur. Oysaki 
Cassis de Dijon likörü, %15 ila 20 
arasında değişen alkol oranına sa-
hip olup Fransa’da serbestçe pazar-
lanabilmektedir. İlgili tacir, meyve 
likörlerinin pazarlanmasını asgari 
alkol oranına sahip olma gereklili-
ğine bağlayan kuralın Avrupa Birliği 
(AB) hukuku çerçevesinde miktar 
kısıtlamasına eş etkili tedbir olduğu, 
bu nedenle AB hukukuna aykırı ol-
duğu düşüncesiyle ulusal mahkeme 
önünde dava açmıştır. Ulusal mah-
keme, meseleyi ön karar prosedürü 
aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Di-
vanına (ABAD) taşıyarak AB hukuku-
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nun yorumunu talep etmiştir.

ABAD, Cassis de Dijon kararı ile şu 
tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak, 
AB iç pazar hukuku çerçevesin-
de pozitif bütünleşme ile negatif 
bütünleşme arasındaki ilişki belir-
lenmiştir. ABAD’a göre “[a]lkolün 
üretimi ve pazarlanmasına ilişkin 
ortak kuralların yokluğunda ... ken-
di ülkelerinde alkolün ve alkollü 
içeceklerin üretimine ve pazarlan-
masına ilişkin konuları düzenlemek 
Üye Devletlere aittir”. O hâlde, AB 
bir alanda ortak kurallar getirdiyse, 
bir başka deyişle pozitif bütünleşme 
söz konusuysa, ilgili uyuşmazlıklar 
bu ortak kurallar temelinde çözüle-
cektir. Buna karşın, AB bir alanda or-
tak kurallar getirmemişse Üye Dev-
letler o alanda düzenleyici yetkiye 
sahip olacaktır. Bununla birlikte, 
negatif bütünleşmenin gerektirdiği 
üzere, Üye Devletler bu düzenleyici 
yetkiyi –iç pazara erişmenin önüne 
geçecek biçimde kullanmasın diye– 
belirli ilkeler çerçevesinde kulla-
nacaktır. Cassis de Dijon kararı, bu 
yönüyle, pozitif bütünleşme ile ne-
gatif bütünleşme arasındaki ilişkiyi 
netleştiren kararlardan birisi olmuş, 
dahası malların serbest dolaşımı 
alanındaki bu yaklaşım ileride diğer 
serbest dolaşım hükümlerinin yoru-
munda da takip edilmiştir. 

İkinci olarak, makul olma kuralı 
getirilmiştir. ABAD’a göre “[u]lusal 
hükümler; özellikle mali denetimin 
etkililiği, genel sağlığın korunması, 
ticari işlemlerin adilliği ve tüketici-
nin korunmasına ilişkin zorunlu ge-
reksinimleri karşılamak için gerekli 

kabul ediliyorsa ihtilaflı ürünlerin 
pazarlanmasına ilişkin ulusal kural-
lar arasındaki eşitsizlikten kaynakla-
nan Birlik içindeki dolaşıma yönelik 
engeller kabullenilmelidir”. Başka 
bir ifadeyle, Birlik içindeki dolaşıma 
yönelik engeller kural olarak yasak-
tır, ancak zorunlu gereksinimler ile 
haklı gösterilebilir. Cassis de Dijon 
kararı, bu yönüyle, makul olma kura-
lı olarak da anılan, köken temelinde 
doğrudan ayrımcılık yapmayan bir 
miktar kısıtlamasına eş etkili tedbi-
rin –kurucu antlaşmadaki istisnala-
ra ek olarak– zorunlu gereksinimler 
ile de haklı gösterilebilir olduğunu 
tespit eden ilk karar olmuş, dahası 
malların serbest dolaşımı alanında-
ki bu yaklaşım ileride diğer serbest 
dolaşım hükümlerinin yorumuna da 
aktarılmıştır.

Üçüncü olarak, karşılıklı tanıma il-
kesi getirilmiştir. ABAD’a göre “bir 
Üye Devlette hukuka uygun ola-
rak üretilen ve pazarlanan alkollü 
içeceklerin bir başka Üye Devlet 
pazarına sunulamaması için hiçbir 
geçerli neden bulunmamaktadır”. 
Bir başka deyişle, bir Üye Devlet-
te hukuka uygun olarak üretilen ve 
pazarlanan mallar bir başka Üye 
Devlette de, kural olarak, pazarla-
nabilmelidir. Cassis de Dijon kararı, 
bu yönüyle, malların serbest dola-
şımı açısından karşılıklı tanıma ilke-
sini getiren ilk karar olmuş, dahası 
malların serbest dolaşımı alanında-
ki bu yaklaşım ileride diğer serbest 
dolaşım hükümlerinin yorumuna da 
alakalı olduğu ölçüde aktarılmıştır.

Sonuç olarak, meyve likörlerinin 
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pazarlanmasını asgari alkol oranına 
sahip olma gerekliliğine bağlayan 
kural AB hukukuna aykırı bulunmuş-
tur. Zira bu kural, “ticarete yönelik 
bir engel oluşturur” ve herhangi bir 
zorunlu gereksinim temelinde haklı 
gösterilebilir bulunmamıştır. 
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CE Uygunluk İşareti  
(CE Marking)

–Selvi EREN–

Fransızca Conformité Européenne’in 
kısaltması olan CE uygunluk işare-
ti, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki 
(AEA) ürünlerde yer almaktadır. 
AEA, 27 Avrupa Birliği (AB) üye ül-
kesine ek olarak İzlanda, Lichtenstein 
ve Norveç’i kapsamaktadır. CE uygun-
luk işaretinin alınabilmesi için AEA 
ülkelerinde üretim yapılması şart 
değildir; üçüncü ülkelerde üretilip 
AEA ülkelerine ve Türkiye’ye satı-
lan ürünlerde de kullanılmaktadır. 
Ayrıca Brexit kapsamında 1 Ocak 
2021 tarihinden itibaren Birleşik 
Krallık’ta UKCA uygunluk işareti, ül-
kede satılan ürünlerde CE uygunluk 

işaretinin yerini almaya başlamıştır. 
CE işareti, AEA içinde satılan ürünle-
rin gıda güvenliği, sağlık ve çevreyi 
koruma konularındaki standartlara 
uyum sağladığını belirtmektedir. Ek 
olarak CE işareti, tüm kurumların 
aynı standartlara tabi olması ne-
deniyle adil rekabet kurallarını da 
desteklemektedir. AEA ülkelerinde 
üretilen ürünlerin yanı sıra üçüncü 
ilkelerde üretilip AEA’ya ihraç edilen 
ürünlerde de bu işaretin kullanılma-
sı gerekmektedir. 25 ana başlık al-
tında gruplanan ürünler için işaretin 
alınabilmesi konusunda izlenmesi 
gereken kurallar ve süreçler mev-
cuttur.

Terim ilk olarak “EC Mark” ismiyle 
kullanılırken; 1993 yılında 93/68/
EEC Yönergesi ile “CE Marking” 
olarak değiştirilmiştir. CE işaretinin 
hem işletmeler hem de tüketiciler 
için avantajlar sunduğu düşünül-
mektedir. Nitekim işletmeler (üre-
tici, ithalatçı veya dağıtıcı) bu işaret 
sayesinde AEA ülkelerinde herhangi 
bir kısıtlamaya tabi olmadan ticaret 
gerçekleştirmektedir. Tüketiciler ise 
işaret sayesinde aynı seviyede sağ-
lık, güvenlik ve çevre koruma stan-
dartlarındaki ürünlere ulaşabilmek-
tedir. 

CE işareti alınması için yapılması ge-
rekenler 6 adımda betimlenmekte-
dir. İlk olarak söz konusu ürün için 
gereken koşullar belirlenmelidir. 
Daha sonra ürünün tüm yasal koşul-
lara uyup uymadığı incelenmelidir. 
Üretim esnasında AB standartlarının 
takip edilmiş olması, CE işaretinin 
alınmasında ilk koşullardan birisidir. 
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Ürünlerin uygunluğunu ölçmek üze-
re değerlendirici bir kurumun teknik 
şartları incelemesi gerekmektedir. 
Bazı ürünlerde bu şart olmadığı için 
üreticilerin Nando isimli veri tabanı-
na bakarak kendi ürünleri için hangi 
değerlendirme kuruluşlarıyla ileti-
şim kuracağını öğrenebileceği belir-
tilmektedir. Devamında üreticilerin 
ürünlerin gerekli şartları sağladığına 
dair teknik dosya hazırlaması gerek-
mektedir. Ondan sonra ürünler için 
CE işareti alınabilmektedir. Eğer bir 
değerlendirme kuruluşunun onayı-
na ihtiyaç varsa CE işaretinin yanı 
sıra ürün üzerine ürün tanımlama 
kodu da eklenmelidir. 
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Cecchini Raporu 
(Cecchini Reports, 1988)

–Zelha ALTINKAYA–

Komisyon tarafından, ortak paza-
rın üye ülkelerinin entegrasyonun, 
makro ekonomik sonuçlarının mik-
ro ekonomik etkilerine yönelik eko-
nometrik modellemeyi kapsayan bir 
çalışma yapması için Paolo Cecchi-
ni’yi görevlendirmiştir. Model üye 
ülkelerdeki 11.000 işletmeye yöne-
lik saha çalışmasına dayanarak, 16 
ciltlik rapor oluşturulmuştur. 

Bu raporda, 1986 yılında piyasa en-
gelleri, bireysel kategorileri, her bir 
imalat sanayi endüstrisinin, nasıl et-
kileri olduğu ve rekabet – kurumsal 
davranış biçimleri gibi konular tüm 
ülkelerde, tüm endüstrilerde 11000 
sanayici üzerinde araştırılmıştır. 

Mikroekonomik öngörüler: Bürok-
ratik işlemlerin, doğrudan olmayan 
formaliteleri ve idari maliyetleri 
özel ve kamu sektörlerinin ön for-
malitelere uyumlaştırma maliyetle-
rinin, Topluluk içinde alınıp satılan 
malların değerinin %1.8’i düzeyinde 
olduğu tahmin edilmektedir. İç piya-
sada teknik düzenlemeler ve tahmin 
edilen diğer engeller gibi etkilerin 
iç piyasadaki toplam maliyetlerin 
%2’si düzeyindedir. Toplam maliyet 
endüstri katma değerinin %3.5’u se-
viyesindedir. Bu maliyetler, tanımla-
nabilir piyasa engellerinin doğrudan 
maliyetidir. Mal piyasalarının enteg-
rasyonundan sağlanan rekabetin 
ortaya çıkaracağı toplam kazanım-
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ların maliyetlerden çok daha fazla 
olduğu hesaplanmıştır.  

Raporun hazırlandığı ortak pazar 
öncesinde pazara giriş kısıtlama-
larına tabi olan enerji, ulaştırma, 
savunma sanayi, bankacılık, sigorta 
gibi sektörlerin rekabete açılması ile 
hem maliyetlerin hem de nihai fi-
yatların daha fazla düşeceği tahmin 
edilmektedir (%10-20).

Raporun, Avrupa sanayiinde ölçek 
ekonomisinden kaynaklanan avan-
tajların henüz kullanılmadığına dik-
kat çekmektedir. Topluluktaki tüm 
endüstrilerin yarısından fazlasının, 
aynı anda etkin olarak çalışacak 20 
firmadan daha fazla etkin olarak 
üretim yapması öngörülmektedir. 
Raporda, iyileştirilmiş ölçek ekono-
misinin, toplam maliyet tasarrufu-
nun toplam Gayrisafi yurtiçi hasıla-
nın %2’si düzeyinde olacağı vurgu-
lanmıştır. İç pazarda, genel maliyet-
lerin ve stokların iyi yönetiminden 
avantaj da hesaba katılmaktadır. 

Makroekonomik Öngörüler: Makro 
ekonomik simulasyon, istihdam ve 
enflasyon gibi temel makroekono-
mik etkiler üzerindeki etkiyi ölç-
mektedir. Ön gecikmeler ve mali-
yetlerin kalkması, Kamu piyasalarını 
rekabete açmak, Liberalizasyon ve 
finansal piyasaların entegrasyonu 
ve liberalizasyonu ve arz yanlı etki-
ler ile işletmelerin stratejik davranış 
konuları incelenmiştir.

Sonuçlar, 1992 programına eşlik 
eden, makro-ekonomik politikala-
ra bağlıdır. İlk etkilerin fiyatların ve 

maliyetlerin aşağıya yönlü hareket 
edeceği yönündedir. 5-6 yıl sonra-
sında, birikimli etkinin, Gayrisafi 
yurtiçi hasılanın %4,5’u, fiyat sevi-
yesinin %6’sı oranındadır. Entegras-
yonun, yeniden yapılandırma ve ve-
rimlilik artışlarına bağlı değişimlere 
rağmen, istihdam üzerindeki pozitif 
etkisinin, 2 milyon kişiye istihdam 
olanağının oluşturacağı tahmin edil-
miştir. 

Daha hızlı büyüme potansiyeli ol-
duğunu kabul eden bir makroeko-
nomik politika izlenirse; beklentinin 
makul olması nedeniyle enflasyo-
nun azaltılması, ödemeler dengesi 
ve bütçe açığı kısıtlamaları göz önü-
ne alındığında, kazançlar gayri-safi 
yurtiçi hasılada ve istihdamda 5 mil-
yon artış olarak %7 yükselebilir.

Sonuç olarak, hem mikro ekonomik 
tahminler hem de makro ekonomik 
etkiler birbirleriyle örtüşmektedir. 
Ancak, devam eden cümlelerde ifa-
de edilen ve analizlerde öngörüle-
meyen pozitif faktörler de dikkate 
alındığında bu rapordaki tahminler, 
olması gereken rakamlardan daha 
azdır. 
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Cezai Konularda 
Adli İşbirliği (Judicial 
Cooperation in Criminal 
Matters)

–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–

Cezai konularda adli işbirliği, Özgür-
lük, Güvenlik ve Adalet Alanı’nın 
bir parçasıdır. Amacı, Üye Devlet-
ler arasında iç sınır kontrollerinin 
kaldırılmasının bir sonucu olarak 
ortaya çıkan sınır ötesi suçlarla mü-
cadeledir. Bu genel amaç çerçeve-
sinde cezai konularda adli işbirliği, 
mahkeme hükümlerinin ve diğer 
kararların karşılıklı tanınması ilkesi-
ne dayanmakta ve ceza yargılaması 
alanında ortak asgari standartların 
belirlenmesi; terörizm, yolsuzluk, 
siber suçlar, dolandırıcılık, kara para 
aklamayla mücadele ile suç mağ-
durlarının korunması gibi pek çok 
konuda Üye Devlet hukuklarının 
yakınlaştırılmasını ve Üye Devletler 
ve AB ajansları arasında işbirliğinin 
Avrupa Adli İşbirliğini Geliştirme 
Ajansı (European Judicial Coopera-
tion Unit (Eurojust)) ve Avrupa Yar-
gı Ağı (European Judicial Network 
(EJN)) aracılığıyla sağlanmasını içer-
mektedir. 

Cezai konularda adli işbirliği, Ma-
astricht Antlaşması (1993) öncesi 
dönemde Üye Devletler arasında 
hükümetlerarası işbirliği yoluyla Av-
rupa Ekonomik Topluluğu dışındaki 
platformlarda gelişmiştir. Avrupa 
Konseyi bünyesinde 1957 yılında 
kurulan Suç Sorunları Avrupa Ko-

mitesi’nin çalışmaları sonucunda 
Suçluların İadesine İlişkin 1957 ta-
rihli Avrupa Sözleşmesi ile Cezai 
Konularda Karşılıklı Yardıma İlişkin 
1959 tarihli Avrupa Sözleşmesi’nin 
kabulü, 1970 yılında Avrupa Siya-
si İşbirliği’nin, 1976 yılında TREVI 
Grubu’nun kurulması ve 1985 yılın-
da başlayan Schengen işbirliği çer-
çevesinde hazırlanan 1985 tarihli 
Schengen Anlaşması ile Anlaşma’yı 
tamamlamak üzere 1990 yılında 
Schengen Konvansiyonu’nun kabul 
edilmesi, bu dönemde cezai konu-
larda adli işbirliğine ilişkin atılan 
adımlar olarak sayılabilir. Cezai ko-
nularda adli işbirliği, ilk kez Maastri-
cht Antlaşması ile kurucu antlaşma-
lara dahil edilmiş, Antlaşma’da cezai 
konularda adli işbirliğinin hükümet-
lerarası niteliği benimsenerek, Av-
rupa Birliği’nin (AB) Adalet ve İç 
İşlerinde İşbirliğine İlişkin üçüncü 
sütununda, polis işbirliğiyle birlikte 
Avrupa Birliği Antlaşması’nın (ABA) 
VI. Başlığı altında hükme bağlanmış-
tır. 

Amsterdam Antlaşması (1999) ile 
AB’nin sütunlu yapısı bakımından 
getirilen değişiklikler uyarınca her 
ne kadar AB’nin üçüncü sütununa 
dahil bazı konular birinci sütuna 
alındıysa da cezai konularda adli 
işbirliği, üçüncü sütun kapsamında 
muhafaza edilerek, söz konusu sü-
tunun ismi “Polis ve Cezai Konular-
da Adli İşbirliği” olarak değiştirilmiş-
tir. Bu çerçevede Amsterdam Ant-
laşması’ndan sonra cezai konularda 
adli işbirliği, ABA’nın VI. Başlığı al-
tında düzenlenmeye devam etmiş-
tir. Antlaşma, cezai konularda adli 
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işbirliğine ilişkin ortak eylemlerin, 
Üye Devletlerin yetkili makamları 
arasında yargılamalar ve hükümle-
rin icrasına ilişkin olarak işbirliğinin 
kolaylaştırılmasını ve hızlandırılma-
sını; Üye Devletler arasında suçlula-
rın iadesinin kolaylaştırılmasını; Üye 
Devletlerce uygulanan kurallarının 
yakınlaştırılmasını; Üye Devletler 
arasındaki yetki çatışmalarının ön-
lenmesini ve cezai fiillerin unsur-
ları ile organize suçlar, terörizm ve 
uyuşturucu ticaretine ilişkin cezalar-
la ilgili asgari kuralların belirlenme-
sine yönelik tedbirlerin aşamalı ola-
rak kabulünü içermiştir. Amsterdam 
Antlaşması ayrıca cezai konularda 
adli işbirliğine ilişkin AB tasarrufla-
rını, Maastricht Antlaşması’yla bu 
alana ilişkin olarak sayılan “ortak 
eylemler” ile “sözleşmeler”in yanı 
sıra bağlayıcı niteliği haiz olan “çer-
çeve kararlar” ile “kararlar” olarak 
belirlemiş, Konsey’in, söz konusu 
düzenlemeleri oy birliği ile yapacağı 
kabul edilmiştir. Antlaşma’da ayrı-
ca Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 
yetkisi, üç önemli hükümle düzen-
lenmiştir. Bu çerçevede, Antlaşma, 
belirli şartlar dahilinde, Divan’a 
cezai konularda adli işbirliği alanın-
da kabul edilen çerçeve kararlar, 
kararlar ve sözleşmeler ile söz ko-
nusu düzenlemelerin uygulanması 
bakımından kabul edilen tedbirlerin 
geçerliği ve yorumuna ilişkin olarak 
ön karar prosedürü çerçevesinde 
karar verme yetkisi tanımıştır (ABA 
md. 35/I). Ayrıca Üye Devletlere 
ve Komisyon’a, çerçeve kararlar ile 
kararlara karşı iptal davası açma 
imkânı tanınmış (md. 35/6), Divan, 
Üye Devletler arasında çerçeve ka-

rarlar, kararlar, ortak eylemler ve 
sözleşmelerin yorumu ve uygulan-
masından doğan uyuşmazlıklar ile 
Üye Devletler ve Komisyon arasında 
sözleşmelerin yorum ve uygulan-
masından doğan uyuşmazlıklar ba-
kımından da yetkili kılınmıştır (md. 
35/7). Nice Antlaşması (2003) ile 
Eurojust’ın cezai konularda adli iş-
birliğine ilişkin bir araç olarak kabul 
edilmiş olması, konuya ilişkin dikka-
te değer bir yeniliktir. 

Lizbon Antlaşması’nın (2009) ise, 
cezai konularda adli işbirliğinin ge-
lişimine daha güçlü bir yasal temel 
kazandırdığı söylenebilir. Günümüz-
de cezai konularda adli işbirliğine 
ilişkin hükümler, Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİ-
HA) Özgürlük, Güvenlik ve Adalet 
Alanı’na ilişkin V. Başlığının Dördün-
cü Bölümünde (md. 82 ilâ 86) yer 
almaktadır. 

Lizbon Antlaşması, AB’nin sütun-
lu yapısını ortadan kaldırmasının 
sonucu olarak cezai konularda adli 
işbirliği bakımından Topluluk yön-
temi benimsenmiş, buna uygun 
olarak bu alana ilişkin düzenlemele-
rin önemli bir kısmının kabulünde, 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey 
olağan yasama usulü uyarınca ha-
reket etmek üzere yetkili kılınmış, 
ABAD’ın yetkisi ise –Üye Devlet-
lerin kamu düzenini koruma ve iç 
güvenliği sağlama konusundaki so-
rumluluklarını yerine getirmelerini 
denetleme yetkisi dışında– kabul 
edilmiştir. Yine Topluluk yönteminin 
benimsenmesinin sonucu olarak, 
bu alana ilişkin tüzük ve direktif ka-
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bulü mümkün olmuştur. ABİHA uya-
rınca, cezai konularda adli işbirliği, 
mahkemelerin verdiği hükümlerin 
ve diğer kararların karşılıklı tanın-
ması ilkesine dayanmakta ve ceza 
yargılaması ve ceza hukuku alanla-
rında Üye Devletlerin kanun ve ikin-
cil düzenlemelerinin yakınlaştırıl-
masını içermektedir. Bu kapsamda, 
Antlaşma, mahkemelerin verdiği 
her türlü hüküm ve diğer kararların 
Birlik genelinde tanınmasını sağla-
yan kuralların ve usullerin oluşturul-
ması; Üye Devletler arasında yetki 
ihtilaflarının önlenmesi ve çözümü; 
hakimlerin ve adli personelin eğiti-
minin desteklenmesi ve Üye Devlet-
lerin adli makamları veya eşdeğer 
makamları arasında, ceza davala-
rında ve kararların tenfizinde işbir-
liğinin kolaylaştırılması konusundaki 
tedbirlerin Avrupa Parlamentosu ve 
Konsey tarafından olağan yasama 
usulü çerçevesinde kabul edileceği-
ni düzenlemektedir (md. 82(1)). 

Bu çerçevede, AB’nin ceza hukuku 
ve ceza yargılamasına ilişkin yetkisi, 
iki temel gerekçeyle açıklanabilir: 
Birincisi, özellikle sınır ötesi suçlarla 
mücadele bakımından Üye Devlet-
lerin münferit tedbirlerinin yeter-
siz kaldığı ve kolektif mücadeleyi 
gerektiren durumların varlığıdır. Bu 
tür durumlarda, AB kolektif tedbir-
lerin alınması amacıyla kurumsal 
bir çerçeve sağlaması bakımından 
önemlidir. İkinci olarak ise, suç teş-
kil eden eylemlerin AB’de ortak bir 
politikaya konu olmuş olan ortak bir 
menfaati etkilemesi durumunda, 
söz konusu politikanın uygulanması 
bakımından cezai nitelikte olmayan 

tedbirlerin alınması her zaman yet-
memekte, bu ihtimalde maddi ceza 
hukuku kurallarının da yakınlaştırıl-
ması ihtiyacı doğmaktadır.

Birlik kurumlarının ceza hukuku 
alanındaki yetkisini özel olarak dü-
zenleyen ABİHA’nın 83. maddesi-
ne göre, Avrupa Parlamentosu ve 
Konsey, olağan yasama usulü uya-
rınca, sınır ötesi boyutu olan ciddi 
suç alanları olarak kabul edilen te-
rörizm, insan ticareti ve kadınlar ve 
çocukların cinsel istismarı, yasa dışı 
uyuşturucu ticareti, yasa dışı silah 
ticareti, kara para aklama, yolsuz-
luk, ödeme araçları sahteciliği, bili-
şim suçları ve örgütlü suçlar konu-
sunda, direktif çıkartmak suretiyle, 
bu suçların ve yaptırımların tanım-
lanmasına ilişkin asgari kuralları 
belirleme yetkisine sahiptir. Diğer 
yandan, uyumlaştırma tedbirleri-
nin alınmasının söz konusu olduğu 
bir alandaki bir Birlik politikasının 
etkili biçimde uygulanmasını sağla-
mak amacıyla, Üye Devletlerin ceza 
kanunlarının ve ikincil düzenleme-
lerinin yaklaştırılmasının gerekli ol-
duğunun ortaya çıkması halinde de 
ilgili alanda suçların ve yaptırımların 
tanımlanmasına ilişkin asgari kural-
ların Birlik kurumları tarafından çı-
karılacak direktiflerle belirlenmesi 
mümkündür (md. 83(2)). Bununla 
birlikte Antlaşma, her iki ihtimalde, 
Üye Devletlere direktif taslağının 
kendi ceza hukukunun asli veçhele-
rini etkilediği gerekçesiyle söz konu-
su taslağı AB Zirvesi’nde tartışmaya 
açma ve böylece yasama sürecinin 
durdurma imkânı tanımaktadır (md. 
83(3)). Bu ihtimâlde, AB Zirvesi’nde 
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dört ay içerisinde direktif taslağına 
ilişkin konsensüs oluşması duru-
munda, yasama süreci kaldığı yer-
den devam edecek, uzlaşma sağla-
namaması durumunda ise söz ko-
nusu direktifin ancak güçlendirilmiş 
işbirliği çerçevesinde belirli sayıda 
Üye Devlet tarafından kabulü müm-
kün olabilecektir. 

Lizbon Antlaşması sonrasında, 
AB’nin ceza yargılaması alanındaki 
yetkisi ise, ABİHA’nın 82(2). mad-
desinde hükme bağlanmıştır. Anı-
lan hüküm Avrupa Parlamentosu 
ve Konsey’e Üye Devletler arasında 
delillerin karşılıklı kabul edilebilir-
liği, bireylerin ceza usulünden kay-
naklanan hakları ve suç mağdurla-
rının haklarına ilişkin olarak olağan 
yasama usulü çerçevesinde direktif 
çıkartmak suretiyle asgari kuralla-
rı belirleme imkânı tanımıştır. Aynı 
hüküm uyarınca, Konsey önceden 
bir karar ile belirlediği ceza usulü-
nün diğer spesifik veçhelerini Avru-
pa Parlamentosu’nun muvafakatini 
aldıktan sonra oybirliğiyle belirleme 
imkânına sahiptir. Bununla birlikte, 
anılan hükümler çerçevesinde AB 
kurumlarının düzenleme yapabil-
mesinin ön şartı, mahkemelerin ver-
diği hükümlerin ve diğer kararların 
karşılıklı tanınmasının ve sınır ötesi 
boyutu olan cezai konularda polis 
ve adli işbirliğinin kolaylaştırılması 
için gerekli olmasıdır. Diğer yandan, 
ceza hukuku alanına paralel şekilde, 
ceza yargılaması alanında da Üye 
Devletlere direktif taslağının ken-
di ceza hukukunun asli veçhelerini 
etkilediği gerekçesiyle söz konusu 
direktif taslağını AB Zirvesi’nde tar-

tışmaya açma ve böylece yasama 
sürecini durdurma imkânı tanın-
maktadır (md. 82(3)). 

Cezai konularda adli işbirliği kap-
samında Lizbon Antlaşması, suç-
ların önlenmesine ilişkin yeni bir 
hüküm getirmiştir (ABİHA md. 84). 
Buna göre, Avrupa Parlamentosu ve 
Konsey, olağan yasama usulü çer-
çevesinde, Üye Devletlerin kanun 
ve ikincil düzenlemelerinin uyum-
laştırılması hariç, Üye Devletlerin 
suçların önlenmesi konusundaki 
eylemlerini teşvik etmek ve destek-
lemek üzere tedbirler almak konu-
sunda yetkilidir. Bu çerçevede, suç-
ların önlenmesi konusunda, Birliğin, 
tamamlayıcı yetkisi kabul edilmiş 
olmaktadır. Antlaşma’da ayrıca, 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e 
Eurojust’ın yapısını, işleyişini, eylem 
alanını ve görevlerini tespit etmek 
üzere tüzük çıkartma yetkisi tanın-
mıştır (md. 85). Lizbon Antlaşma-
sı’nın cezai konularda adli işbirliği 
alanında getirdiği bir başka önemli 
yenilik ise, Eurojust bünyesinde bir 
Avrupa Savcılığı Ofisi kurulmasına 
ilişkindir (md. 86). 
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Churchill, Winston 
(1874-1965)

–Emre ATAÇ–

Winston Churchill Avrupa Birleşik 
Devletleri’nin oluşturulması yönün-
deki ilk çağrı yapan kişi olarak, Av-
rupa Birliği’nin (AB) Öncülerinden 
biri olarak kabul edilmektedir. Chur-
chill, 1874 yılında Marlborough Dü-
kü’nün oğlu olarak Oxfordshire’da 
dünyaya gelmiştir. Churchill, Sand-
hurst Kraliyet Askeri Akademisi’ni 
bitirmiş, ardından askeri kariyerine 
başlamış ve Britanya ordusunda 
hizmet etmiştir. Aynı dönemde ga-
zete muhabirliği de yapan Churchill, 
1900 yılından sonra aktif siyasete 
girmiştir. Parlamentoya seçilmiş ve 
farklı pozisyonlarda görev yapmış-
tır. 1915 yılında ordudan istifa etmiş 
ve sonrasında yeniden dönmüştür. 
1940-1945 ve 1951-1955 yılları ara-
sında iki kez Başbakanlık yapmıştır. 

Birleşik Krallık siyasetinde olduğu 
kadar, Avrupa bütünleşmesinde de 
adı geçen Winston Churchill, “Birle-
şik bir Avrupa” düşüncesinin önde 
gelen bir temsilcisidir ve “Avrupa 
Birleşik Devletleri” kavramını 19 Ey-
lül 1946 tarihinde Zürih Üniversite-

si’nde yaptığı konuşma (Bkz. Zürih 
Konuşması) ile ortaya koymuştur. 
Avrupa Birleşik Devletleri fikrinin 
uzantısı olarak, yeniden savaş ya-
şanmasını önlemek amacıyla Churc-
hill, 1948 yılında Avrupa devletlerini 
temsil eden olan 800 delegeyle Av-
rupa Kongresi’ne (Congress of Euro-
pe) başkanlık etmiştir. Bu oluşum 
1949 yılında Avrupa Konseyi’nin 
(Council of Europe) kuruluşuna gi-
den yolu açacaktır.

Churchill 1953 yılında Nobel Edebi-
yat Ödülü’nü kazanmış, 1955 yılında 
siyasetten çekilmiştir. 24 Ocak 1965 
tarihinde Londra’da vefat emiştir. 
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CILFIT Davası   
(CILFIT Case)

–İlke GÖÇMEN–

CILFIT davası, Case 283/81 sayı ve 6 
Ekim 1982 karar tarihli olup özellik-
le ön karar prosedürü ile ilgilidir.

CILFIT davasının maddi ve hukuki 
vakaları şöyle özetlenebilir. Yün it-
halatçıları ile İtalyan Sağlık Bakan-
lığı, Birlik dışından ithal edilen yün 
bakımından sabit sağlık denetimi 
vergisi ödemesi ile ilgili uyuşmaz-
lık içine düşmüştür. Konuyla ilgili 
827/68 sayılı Tüzük Kurucu Antlaş-
ma EK II’de listelenen belirli ürün-
lerde pazarın ortak organizasyonu 
ile ilgilidir. Yün ithalatçılarına göre 
Üye Devletler, 827/68 sayılı Tüzük 
md. 2(2) gereği, başka yerde be-
lirtilmeyen veya içerilmeyen ithal 
“hayvan ürünleri” üstüne gümrük 
vergisine eş etkili vergi getiremez, 
dolayısıyla ithal yün bakımından 
vergi alınmamalıdır. İtalyan Sağlık 
Bakanlığına göre ise yün kurucu 
antlaşma EK II’de listelenen bir ürün 
olmadığından, 827/68 sayılı Tüzük 
gereği, pazarın ortak organizasyo-
nu dışında tutulmuştur, dolayısıyla 
ithal yün bakımından vergi alına-
bilir. Bu arka planda, İtalyan Sağlık 
Bakanlığına göre 827/68 sayılı Tü-
zük’ün yorumu herhangi bir şüphe-
ye yer bırakmayacak derecede açık 
olduğundan ulusal mahkemenin ön 
karar prosedürü aracılığıyla Avrupa 
Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) baş-
vurmasına gerek bırakmamaktadır. 
Yün ithalatçılarına göre ise ulusal 

mahkeme, kararlarına karşı kanun 
yolu kapalı olduğundan ve önünde 
bir Birlik tasarrufunun yorumu ile il-
gili bir uyuşmazlık çıktığından, Avru-
pa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Ant-
laşma (ABİHA) md. 267/3 gereği, ön 
karar prosedürü aracılığıyla ABAD’a 
başvurmakla yükümlüdür. Ulusal 
mahkeme, meseleyi ön karar pro-
sedürü aracılığıyla ABAD’a taşıyarak 
Avrupa Birliği (AB) hukukunun yo-
rumunu talep etmiştir.

ABAD, CILFIT kararı ile şu tespitler-
de bulunmuştur. İlk olarak, ön karar 
prosedürünü kimin işletebileceği 
sorusu yanıtlanmıştır. ABAD’a göre 
bir ulusal mahkeme, sırf taraflar-
dan birisi uyuşmazlığın Birlik huku-
kunun yorumuna ilişkin bir soruna 
yol açtığını iddia ediyor diye, Birlik 
hukukuna ilişkin bir sorun ile karşı-
laştığı sonucuna varmakla yükümlü 
tutulmamıştır. Buna karşın, bir ulu-
sal mahkeme, taraflardan bağımsız 
olarak, re’sen Birlik hukukuna ilişkin 
bir sorun ile karşılaştığını düşünebi-
lir. Böylelikle CILFIT kararı, ön karar 
prosedürü başlatıp başlatmamanın 
tamamıyla ulusal mahkemenin elin-
de olduğuna işaret eden kararlar-
dan birisi olmuştur.

İkinci olarak, ön karar başvurusu 
yapma yükümlülüğünün mutlak 
olup olmadığı sorusu yanıtlanmıştır. 
ABAD’a göre bir ulusal mahkeme, 
kararlarına karşı kanun yolu kapa-
lıysa ve önündeki davada karar ve-
rebilmek adına Birlik hukukuna baş-
vurmaya ihtiyaç duyuyorsa, bir baş-
ka deyişle, Birlik hukukuna ilişkin bir 
sorun ile karşılaştığı kanaatindeyse, 
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kural olarak, ön karar prosedürü-
ne başvurmakla yükümlüdür. Buna 
karşın, birincisi, acte éclairé doktri-
ni olarak da anıldığı üzere, benzer 
bir durum ile ilgili olup hâlihazırda 
yanıtlanmış bir soru ile maddi ola-
rak özdeş olan bir soru söz konusuy-
sa başvuru yükümlülüğü ortadan 
kalkar. İkincisi, acte clairé doktrini 
olarak da anıldığı üzere, Birlik hu-
kukunun doğru uygulanışı ile ilgili 
şüphe yoksa başvuru yükümlülüğü 
ortadan kalkar. Bunun için Birlik hu-
kukunun doğru uygulanışı, ortaya 
çıkan sorunun çözüm biçimi ile ilgili 
olarak herhangi bir makul şüpheye 
yer vermeyecek derecede aşikâr ol-
malıdır. Ulusal mahkeme, bu sonu-
ca varmak için ilgili konunun diğer 
Üye Devlet mahkemeleri ve ABAD 
açısından da “eşit ölçüde aşikâr” 
olduğuna kani olmalıdır. Bu tür bir 
ihtimalin varlığı ise, Birlik hukuku-
nun karakteristik özellikleri ve onun 
yorumunun yol açtığı belirli zorluk-
lar temelinde değerlendirilmelidir. 
Öncelikle Birlik mevzuatı birden 
fazla dilde kaleme alınmıştır ve her 
bir dil eşit ölçüde geçerliliğe sahip-
tir. Dolayısıyla Birlik hukukunun bir 
hükmünün yorumu farklı dildeki 
hükümleri karşılaştırmayı içerir. 
Yine Birlik hukuku kendine özgü bir 
terminoloji kullanır ve bu nedenle 
de Birlik hukukundaki terminoloji 
ile çeşitli Üye Devlet hukuklarındaki 
terminoloji her zaman aynı anlama 
gelmeyebilir. Dahası Birlik hukuku-
nun her bir hükmü, kendi bağlamı 
içine yerleştirilmeli ve Birlik hukuku 
hükümlerinin hedefleri ile ihtilaflı 
hükmün uygulanacağı andaki geli-
şim durumu dikkate alınarak Birlik 

hukukunun bütünü ışığında yo-
rumlanmalıdır. Sonuç olarak, nihai 
mahkeme, Birlik hukukunun doğru 
uygulanışı herhangi bir makul şüp-
heye yer vermeyecek derecede 
aşikâr ise ön karar başvurusu yap-
mayabilir. CILFIT kararı, bu yönüyle, 
kararlarına karşı kanun yolu kapalı 
ulusal mahkemelerin ön karar pro-
sedürüne başvuru yükümlülüğün-
den kurtulduğu halleri gösteren ilk 
karar olmuştur.
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Coğrafi İşaret 
(Geographical Indication)

–Emriye Özlem ŞEKER–

Coğrafi işaret; bir malın kalitesini, 
ününü veya diğer karakteristiğini 
aldığı köken yöre, alan, bölge veya 
ülkeyi belirten işaretlerdir. Coğrafi 
işaretler ürünün bir coğrafi alanla 
ilişkisi ile bağlantılı niteliğini gös-
terme ve tüketicileri bu bağlantı ile 
ilgili bilgilendirme işlevlerini yerine 
getirir. Coğrafi işaretlerin amacı il-
gili coğrafi alanla bağlantılı ürünün 
üreticilerinin çıkarlarını korumaktır. 
Coğrafi işaretlerin bir diğer amacı 
ise tüketicilerin coğrafi alan ile ürün 
arasındaki bağlantıya ilişkin doğru 
bilgilendirilmesidir.

Coğrafi işaretlerin üç türü bulun-
maktadır: menşe adı, mahreç işa-
reti ve geleneksel ürün adı. Menşe 
adı (Designation of Origin) coğrafi 
sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge 
veya istisnai durumlarda ülkeden 
kaynaklanan, tüm veya esas özellik-
lerini bu coğrafi alana özgü doğal ve 
beşerî unsurlardan alan, tüm üretim 
aşamaları bu coğrafi alanın sınırları 
içinde gerçekleşen ürünler için kul-
lanılmaktadır. Mahreç işareti (Ge-
ographical Indications of Origin) ise 
coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, 
bölge veya ülkeden kaynaklanan ve 
belirgin bir niteliği, ünü veya diğer 
özellikleri bakımından bu coğrafi 
alan ile özdeşleşen ve üretim aşa-
malarından en az biri belirlenmiş 
coğrafi alanın sınırları içinde yapılan 
ürünleri tanımlamaktadır. Gelenek-

sel ürün adı (Traditional Product) 
ise geleneksel üretim veya işleme 
yöntemi yahut geleneksel bileşim-
den kaynaklanan veya geleneksel 
hammadde veya malzemeden üre-
tilmiş olan ürünler için geçerlidir. Bu 
ürünleri tanımlamak için kullanılan 
adın geleneksel olarak en az otuz yıl 
süreyle kullanıldığının kanıtlanması 
gerekmektedir.

Coğrafi işaretler, her türlü tescil 
edilebilen işaret olmakla birlikte 
genellikle coğrafi alan ismidir. Coğ-
rafi işaretler tescil edilme koşulu ile 
korunmaktadır. Coğrafi işaretlerin 
tescili belirli bir süre ile sınırlı olarak 
yapılmamaktadır. Coğrafi işaretler, 
koruma kapsamındaki ürünlerin 
taklit edilmesini ve hukuka aykırı 
kullanımını yasaklamaktadır.

Coğrafi işaretlere ilişkin ilk uluslar-
arası anlaşmalar 1891 yılında imza-
lanıp 1892’de yürürlüğe giren Mad-
rid Sözleşmesi ve 1883’te imzalanıp 
1884’te yürürlüğe giren Paris Söz-
leşmesi’dir. Buna karşın konuya iliş-
kin somut düzenlemeler ve uluslar-
arası tescil usulü 1958’de imzalanıp 
1966’da yürürlüğe giren Lizbon An-
laşması ile getirilmiştir. Bu anlaşma 
Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlaş-
mış uluslararası örgütlerinden biri 
olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü 
(WIPO) tarafından yürütülmektedir. 
Konuya ilişkin bir diğer uluslarara-
sı anlaşma ise Ticaretle Bağlantılı 
Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşma-
sı (TRIPS)’dır. Bu Anlaşma, coğrafi 
işaret korumasını tarım ürünleri ve 
gıdalarla sınırlı olmayacak şekilde 
düzenlemektedir. TRIPS, Dünya Ti-
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caret Örgütü (DTÖ) tarafından yü-
rütülmektedir. Dolayısıyla coğrafi 
işaretlere ilişkin iki farklı uluslararası 
anlaşma, iki farklı uluslararası örgüt 
tarafından yürütülmektedir. 

Avrupa Birliği (AB), tarım ürünleri 
ve gıdalara ilişkin coğrafi işaretler 
konusunda gelişmiş bir sisteme sa-
hiptir. AB’de coğrafi işaretlerin ko-
runması ortak tarım politikası ile 
bağlantılı görülmektedir. AB siste-
minde coğrafi işaret koruması sade-
ce tarım ürünleri ve gıda maddele-
rini kapsamaktadır. Koruma kapsa-
mındaki ürünler dört başlık altında 
sınıflandırılmaktadır. Bunlar şarap-
lar (479/2008 sayılı Tüzük), alkollü 
içecekler (110/2008 sayılı Tüzük), 
aromalı şaraplar (251/2014 sayılı 
Tüzük), tarımsal ürünler ve gıdalar 
(1151/2012 sayılı Tüzük) olarak be-
lirtilebilir. Ayrıca Üye Devletlerdeki 
ulusal coğrafi işaret düzenlemeleri-
ne paralel olarak bir de AB çapında 
Korunan Menşei İşareti (Protected 
designation of origin – (PDO)) ve 
Korunan Mahreç İşareti (Protected 
geographical indication – (PGI)) türü 
tescil bulunmaktadır. İlgili Birlik dü-
zenlemelerine göre Korunan Menşei 
İşareti ve Korunan Mahreç İşareti 
olarak tescil edilen tarım ürünleri ve 
gıda maddelerine tüm AB üyesi dev-
letlerde coğrafi işaret koruması sağ-
lamaktadır. Korunan Menşei İşareti 
ve Korunan Mahreç İşareti tescili Ko-
misyon tarafından yürütülmektedir. 
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COREU (CORrespondance 
EUropéenne)

–Seven ERDOĞAN–

COREU, Avrupa Birliği (AB) içinde 
zamandan tasarruf edilmesini sağ-
layan bir iletişim ağıdır. 1973 yılında 
oluşturulan ağ ile ilk etapta AB üyesi 
ülkelerin dışişleri bakanları arasında-
ki iletişimin kurulması hedeflenmiş-
tir. Mevcut durumda ise ağ vasıtasıy-
la AB Konseyi, AB üye devletlerinin 
dışişleri bakanları, Brüksel’deki da-
imî temsilcileri, Komisyon ve Kon-
sey Genel Sekreterliği arasında AB 
Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının 
(ODGP) kapsamına giren konularda 
iletişimin kesintisiz bir şekilde kurul-
ması amaçlanmaktadır. Böylece ağ, 
zaman içinde 1992 yılında imzala-
nan Maastricht Antlaşması ile varlık 
kazanan AB Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikasının temel aktörlerini kap-
sar hale gelmiştir. Kuruluş yılların-
da telefon üzerinden teleks olarak 
adlandırılan bir sistemin sunduğu 
altyapıyla işleyen ağ, günümüzde 
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CORTESY (COREU Terminal System) 
ağı denilen ortak bir mail sistemine 
dayanmaktadır. COREU’nun temel 
varlık sebebi herhangi bir kriz du-
rumunda, ağda yer alan aktörlerin 
hızlı bir şekilde iletişim kurmasına 
olanak vermektir. Bu iletişim hem 
bilgi paylaşımı hem de danışma 
amaçlı olabilmektedir. Karar öncesi 
ve sonrası döneme ilişkin bilgi pay-
laşımı, toplantılar öncesi müzakere 
ve hazırlıklar, zorunlu durumlarda 
karar alma ve bazı belgelere nihai 
halini verme gibi süreçler ağ üzerin-
den yürütülmektedir. ODGP’nin res-
mi bir statü elde ederek, 1990’lar 
sonrasında sürekli ve hızlı bir geli-
şim göstermesiyle COREU ağındaki 
yoğunluk artmıştır. 
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Costa v ENEL Davası 
(Costa v ENEL Case) 

–İlke GÖÇMEN–

Costa v ENEL davası, Case 6/64 sayı 
ve 15 Temmuz 1964 karar tarihli 
olup özellikle öncelik ilkesi ile ilgi-
lidir.

Costa v ENEL davasının maddi ve 
hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. 
İtalya vatandaşı Bay Costa İtalyan 
bir elektrik şirketinin pay sahipleri 
arasındadır. İtalya, kurucu antlaş-
ma yürürlüğe girdikten sonraki bir 
tarihte bir kanun ile bu şirketi ka-
mulaştırmıştır. Bay Costa, yaklaşık 1 
Euro’ya denk gelen elektrik fatura-
sını ödemeyerek ulusal mahkeme 
önünde dava açmıştır, zira ona göre 
kamulaştırma işlemi Avrupa Birliği 
(AB) hukukuna –kurucu antlaşma-
lara– aykırıdır. Ulusal mahkeme, 
meseleyi ön karar prosedürü aracı-
lığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı-
na (ABAD) taşıyarak AB hukukunun 
yorumunu talep etmiştir.

Costa v ENEL kararı ile AB hukuku ile 
ulusal hukuk arasında çatışma varsa 
nasıl sonuçlandırılacağı sorusu ya-
nıtlanmıştır. ABAD’a göre:

“[Kurucu antlaşmalar], sıradan ulus-
lararası anlaşmaların aksine ken-
di hukuk sistemini yaratmıştır. Bu 
sistem, bu antlaşmanın yürürlüğe 
girmesi ile beraber Üye Devletlerin 
hukuk sistemlerinin ayrılmaz bir 
parçası hâline gelmiştir ve mahke-
meleri bu sistemi uygulamakla yü-
kümlüdür. 
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Üye Devletler, sınırsız süreli ve 
kendi kurumlarına, kişiliğe, fiil ehli-
yetine, uluslararası arenada temsil 
ehliyetine ve özellikle devletlerden 
[Birliğe] … yetki devrinden kaynak-
lanan gerçek yetkilere sahip bir 
[Birlik] kurarak her ne kadar sınırlı 
alanlarda da olsa egemenlik hakla-
rını sınırlandırmıştır ve böylece hem 
kendilerini hem vatandaşlarını bağ-
layan bir hukuk bütünü yaratmıştır.” 

Üye Devletler, “tek taraflı ve sonra-
ki tarihli” önlemleri ile Birlik huku-
kunun önüne geçemez; çünkü bu, 
“karşılıklılık temelinde kabul edilmiş 
Birlik hukuk sisteminin” kurallarının 
her Üye Devletin hukuku ile bütün-
leşmesi ve daha genel olarak kurucu 
antlaşmanın lafzı ve ruhu ışığında 
imkânsız hâle gelmiştir. Öyleyse Üye 
Devlet önlemi Birlik hukuk sistemi 
ile uyumlu olmalıdır. Kaldı ki, Birlik 
kaynaklı yükümlülükler, Üye Devlet-
lerce müteakip önlemler ile değişti-
rilebilseydi koşulsuz olmaktan çıka-
rak sadece rastlantısal hâle gelirdi. 
Yine Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hak-
kında Antlaşma (ABİHA) md. 288 
uyarınca Tüzükler, tüm Üye Devlet-
ler yönünden bağlayıcı ve doğrudan 
uygulanır olarak tanımlanmıştır. Bir 
Üye Devlet tek taraflı olarak bir ya-
sama önlemi ile bu maddeyi etkisiz 
kılabilirse bu hüküm anlamsız hâle 
gelecektir. Sonuç olarak, “[t]üm bu 
gözlemlerden hareketle kurucu ant-
laşmadan kaynaklanan hukuk, ba-
ğımsız bir hukuk kaynağı olarak özel 
ve orijinal niteliği gereği [Birlik] hu-
kuku karakterinden yoksun bırakıl-
maksızın ve [Birliğin] hukuki temeli-
nin doğruluğu sorgulanmaksızın ne 

şekil alırsa alsın yerel hukuk hüküm-
leri tarafından etkisiz kılınamaz”. 
Costa v ENEL kararı, bu yönüyle, 
öncelik ilkesini, bir başka ifadeyle 
çatışma halinde Birlik hukukunun 
ulusal hukukunun önüne geçeceği-
ni, ortaya koyan ilk karar olmuştur. 
Costa v ENEL kararı, bu yönden, 
Internationale Handelsgesellschaft 
davası (Case 11/70), Simmenthal 
davası (Case 106/77), IN.CO.GE.’90 
davası (C–10/97 to C–22/97), Kap-
ferer davası (C–234/04) ve Wetten 
davası (C–409/06) ile takip edilmiş-
tir.
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Cotonou Anlaşması 
(Cotonou Agreement)

–Emre ATAÇ–

Avrupa Birliği (AB) ile Afrika, Kara-
yip ve Pasifik Ülkeleri (AKP) arasın-
da, 23 Haziran 2000 tarihinde Co-
tonou’da (Benin) imzalanan işbirliği 
anlaşmasıdır. AKP ülkelerinin eko-
nomik, kültürel ve sosyal gelişimini 
desteklemek ve hızlandırmak ama-
cıyla imzalanan Anlaşma 1 Nisan 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ422

2003’de yürürlüğe girmiş olup, Lomé 
Sözleşmeleri’nin yerini almıştır.

Lomé Anlaşmalarından farklı olarak 
Cotonou anlaşması, sadece AB ta-
rafından verilen tek taraflı tercihli 
tarifeler yoluyla ekonomik yardım 
sağlamak amacıyla imzalanmamış-
tır. Bu ülkelerdeki sivil toplum, özel 
sektör, yerel yönetimler de anlaşma 
konuları arasında yer almıştır. Coto-
nou Anlaşması 2000 yılındaki imza 
töreninde Kalkınma İşbirliği ve İnsa-
ni Yardımdan sorumlu AB Komiseri 
Poul Neilsen, Anlaşma’nın Afrika’da 
yoksulluğun azaltılması, büyümenin 
artırılması ve sürdürülebilir kalkın-
manın gerçekleştirilmesi için yapıl-
mış bir anlaşma olduğunu belirt-
miştir. Cotonou Anlaşması getirdiği 
birçok yenilik ile AB ve AKP ülkeleri 
arasındaki ilişkilerin gelecekte daha 
farklı bir şekle dönüşeceğinin haber-
cisi olmuştur. Örneğin, Anlaşmanın 
birinci maddesi, AKP devletlerinin 
global ekonomiye entegre olmaları-
nın öneminden bahsetmiş, 20 ve 21. 
maddeler ise rekabetçi piyasaların 
önemini vurgulamış ve özel sektörün 
sahip olduğu öncelikli konuma özel-
likle vurgu yapmıştır. Bu amaçlara 
bakıldığında Cotonou Anlaşması’nın 
öngörülen ekonomik işbirliği kapsa-
mında AKP ülkelerinde yoksulluğun 
giderilmesi ve sürdürülebilir kalkın-
manın sağlanması için daha somut 
ve ulaşılabilir amaçlar içerdiği söyle-
nebilmektedir. Tüm bu iddialı hedef-
lere rağmen, anlaşmaya yöneltilen 
eleştirilerden önde geleni, yoksul-
luğun azaltılması hedefinin istenen 
düzeyde gerçekleşememesidir.
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Coudenhove-Kalergi, 
Richard (1894-1972)

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Avrupa Bütünleşmesi konusunda en 
fazla adı geçen kişilerden biri olan 
Richard Coudenhove-Kalergi, 1894 
yılında Tokyo’da dünyaya gelmiştir. 
Coudenhove-Kalergi’nin Avrupa bü-
tünleşmesi konusundaki en büyük 
katkısı olan 1923 yılında yayımladığı 
“Pan-Avrupa” başlıklı eserinde Avru-
palıların savaşmasının anlamsızlığına 
değinilmiş ve Pan-Avrupa Birliği’nin 
kurulması önerilmiştir. Bu eser Avru-
pa’da büyük bir yankı uyandırmış ve 
Coudenhove-Kalergi, Avrupa bütün-
leşmesinin temellerini atmayı hedef-
leyen ilk kitlesel hareket kurucusu 
olarak tarihe geçmiştir. Pan-Avrupa 
hareketinin kongresi, 1926 yılında 
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Viyana’da yapılmış ve onursal baş-
kanlığına Fransa Başbakanı Aristide 
Briand getirilmiştir. 

İlerleyen yıllarda Codenhove-Kalergi 
fikirlerini Avrupa’da daha geniş kit-
lelere sunma imkânı elde etmiştir. 
1929 yılında benzer görüşler ortaya 
çıkmaya başlamış, nitekim Fransa 
Başbakanı Aristide Briand, Avrupa 
devletlerinden oluşan bir birlik ku-
rulmasını önermiştir. Sonraki süreç-
te Avrupa’yı birleştirme fikri yavaş 
yavaş etkisini yitirmeye başlamıştır. 

Buna rağmen Coudenhove-Kalergi, 
3-6 Ekim 1936 tarihlerinde 24 ülke-
nin katıldığı bir konferansa başkanlık 
etmiş, Avrupa’nın farklı yerlerinde 
konuşmalar düzenlemeyi ve kitaplar 
yazmayı sürdürmüştür. İkinci Dünya 
Savaşı sırasında New York’ta bulun-
duğu dönemde New York Üniversi-
tesi’nde verdiği bazı seminerlerde, 
aralarında Winston Churchill gibi 
önemli isimlerin dikkatini çekmeyi 
başarmıştır. 1946 yılında İsviçre’ye 
yerleşmesinin ardından Birleşik Av-
rupa düşüncesine hız kazandırmak 
isteyen Coudenhove-Kalergi, Avru-
pa Parlamentolararası Birliği’nin ve 
Avrupa Konseyi’nin kurulmasında 
rol oynamıştır. 1948 yılında katıl-
dığı Lahey Avrupa Kongresi’nde 
Coudenhove-Kalergi’nin ulusal par-
lamenterlerden oluşacak Avrupa 
Meclisi fikri kabul edilmiştir. Cou-
denhove-Kalergi, 1972 yılında Avus-
turya’da vefat etmiştir. 
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Çekya (Czechia) 

–Emre ATAÇ–

Çekoslovakya’nın 1993 yılında Çek 
Cumhuriyeti ve Slovakya olarak bö-
lünmesi ile kurulan Çek Cumhuriye-
ti, 2016 yılından itibaren ismini Çek-
ya olarak değiştirmiştir. Yüzölçümü 
78.868 km2, nüfusu 10.693.939’dur.

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler Çekos-
lovakya döneminde başlamıştır. Çek-
ya, AB’nin beşinci genişleme dalgası 
ile 2004 yılında AB’ye üye olmuştur 
ve Birlik ile ilk etapta müzakerelere 
başlayan ülkeler arasındadır. Doğu 
Genişlemesi kapsamında Birliğe üye 
olan diğer ülkelerle karşılaştırıldığın-
da da siyasi ve ekonomik bakımdan 
daha gelişmiş özelliklere sahiptir. 

Çekya 2007’den beri Schengen Ala-
nı’na dâhildir. Çekya’nın resmi para 
birimi Çek Kronu’dur ve ülke Avro 
Alanı’na dâhil değildir. Çekya, AB 
Konseyi Dönem Başkanlığı’nı ilk kez 
Ocak-Haziran 2009’da üstlenmiş-
tir. Çekya hükümeti Şubat 2018’de 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ424

ülkenin “mali sözleşme” olarak da 
bilinen “Ekonomik ve Parasal Bir-
likte İstikrar, Eşgüdüm ve Yönetişim 
Antlaşması”’na katılımını onayla-
mıştır. Çekya, 2012 imzalanan bu 
Antlaşma’ya (o dönemde AB üyesi 
olan) Birleşik Krallık ile birlikte taraf 
olmayan iki ülkeden birisiydi. Karar 
Aralık 2018’de Çekya Parlamentosu 
tarafından da onaylanmıştır.
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Çevre Politikası 
(Environmental Policy) 

–Melis BOSTANOĞLU–

Avrupa çevre politikasının oluştu-
rulması fikri, ilk olarak 1972 yılında 
Paris’te gerçekleştirilen Avrupa Kon-
seyi toplantısında dile getirilmiştir. 
Birleşmiş Milletler’in (BM) ilk çevre 

konferansını gerçekleştirmesi üzeri-
ne düzenlenen zirvede, devlet ya da 
hükümet başkanlarının Topluluğun 
ekonomik genişlemeden yana bir 
çevre politikasının gerekliliğini be-
yan etmesi ve bir eylem programı 
oluşturulması çağrısı yapılmıştır. 

Daha sonra 1987 yılında kabul edi-
len Avrupa Tek Senedi, çevre başlığı 
altında, insan sağlığının korunması, 
doğal kaynakların makul bir şekilde 
kullanılması ve çevrenin kalitesinin 
korunmasını amaçlayan ortak çevre 
politikasının ilk hukuki dayanağını 
oluşturmuştur. Sonra gelen antlaş-
ma revizyonları, Topluluğun çevre-
nin korunmasına ve Avrupa Parla-
mentosunun kalkınmadaki rolüne 
olan bağlılığı güçlendirmiştir. 

1993 yılında yürürlüğe giren Maast-
richt Antlaşması, çevreyi resmi bir 
Avrupa Birliği (AB) politika alanı ha-
line getirmiş, ortak karar prosedü-
rünü uygulamaya koyarak Konseyde 
nitelikli oy çoğunluğunu genel bir 
kural kabul etmiştir. 

1999’da yürürlüğe giren Amster-
dam Antlaşması ise sürdürülebilir 
kalkınmayı teşvik etmek amacıyla 
çevresel korumayı tüm AB sektörel 
politikalarına entegre etme görevini 
ortaya koymuştur. 2009’da yürürlü-
ğe giren Lizbon Antlaşması ile “İklim 
değişikliğiyle mücadele” ve üçüncü 
ülkelerle ilişkilerde sürdürülebilir 
kalkınma özel bir hedef haline gel-
miştir. Zaman içerisinde AB, tüzel 
kişilik olarak uluslararası anlaşmalar 
için yapılan müzakereleri sonuçlan-
dırma yetisine de sahip olmuştur.
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Çevre politikası ihtiyat, önleme ve 
kirliliğin kaynakta arıtılması ve kir-
leten öder prensiplerine dayanmak-
tadır. AB, hava ve su kirliliği, atık 
yönetimi, iklim değişikliği, biyoçe-
şitlilik, arazi kullanımı ve ormancılık, 
gürültü kirliliği, kaynak verimliliği ve 
döngüsel ekonomi, sürdürülebilir 
üretim ve tüketim ve kimyasallar ve 
haşere ilaçları gibi çevre politikala-
rında görev almaktadır. Hazırlanan 
çok yıllık çevresel eylem program-
ları, çevre politikasının tüm alanla-
rında yapılacak eylemler için çerçe-
veyi belirlemektedir. Bu programlar 
yatay stratejilere yerleştirilmiştir ve 
uluslararası çevresel müzakereler 
yapılırken dikkate alınmaktadır.
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Çıkar Grupları  
(Interest Groups) 

–Hatice YAZGAN– 

Avrupa Birliği (AB) karar alma sü-
reçlerini etkileme amacı taşıyan 
çıkar grupları, AB mevzuatının ge-
nişlemesi ve Avrupalılaşma etkisi 

ile ulusal düzeyde olduğu gibi, Birlik 
düzeyinde de etkili olmaya başla-
mışlardır. Literatürde geniş anlam-
da hükümet dışı kuruluşların içinde 
tanımlanabilecek çıkar grupları, üye 
ülkelerde ulusal düzeyde faaliyet 
gösteren çıkar grupları ve AB dü-
zeyinde faaliyet gösteren ve ulusal 
kuruluşların üye olduğu çıkar grup-
ları (Euro-groups) olarak sınıflandı-
rılabilmektedir. Bunun yanında AB 
ülkelerinde yatırımları olan, başta 
ABD olmak üzere ülkelerin büyük 
şirketlerinin de çıkar grubu kapsa-
mında değerlendirildiği görülmek-
tedir. 

Çıkar grupları, öncelikle AB karar 
alma sürecinin başlangıç noktası 
olan Avrupa Komisyonu ve karar 
alma sürecinde giderek güçlenen 
yapısı nedeniyle Avrupa Parlamen-
tosuna ve diğer AB kurumlarına 
karar alma sürecini etkilemek ama-
cıyla lobi yaparlar. (Bkz. Lobicilik) 
AB kurumsal yapısında bir danışma 
kurumu olan Ekonomik ve Sosyal 
Komite başta işveren, işçi ve diğer 
çıkar gruplarına yer vererek, söz-
konusu grupların karar alma süreç-
lerine aktif katılımlarını sağlar. AB, 
Birlik düzeyinde çıkar gruplarının 
oluşmasına fon sağlama yoluyla 
destek olmaktadır. Bu noktalardan 
hareketle, AB’nin çıkar gruplarının 
faaliyetlerine açık bir sistem oldu-
ğu kabul edilmektedir. AB tarihinde 
başta tek pazar oluşturulmasına gi-
den süreç olmak üzere çıkar grupla-
rının aktif olarak katılım sağladığı ve 
etkili olduğu konular olduğu görül-
mektedir. Lizbon Antlaşması’na ka-
dar ilk sütun konuları içinde yer alan 
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ekonomik konularda çıkar grupları-
nın daha aktif olduğu ve yeni işlev-
selci teorinin (Bkz. Yeni İşlevselcilik) 
işaret ettiği gibi çıkarlarının gerçek-
leşmesi için Brüksel’i hedef aldıkla-
rı, bunun yanında ulusal düzeyi de 
karar alma süreçlerini etkilemek 
için kullanmaya devam ettikleri gö-
rülmektedir. 

AB düzeyinde faaliyet gösteren çı-
kar gruplarının en bilinenlerine ör-
nek olarak, Avrupa Sanayi Federas-
yonu (the Federation of European 
Industry – UNICE), Avrupa Ticaret 
Odaları Birliği (The Association of 
European Chambers of Commerce 
– EUROCHAMBERS), Avrupa Sen-
dika Kongresi (the European Trade 
Union Congress – ETUC), Avrupa 
Sanayicileri Yuvarlak Masası (Euro-
pean Round Table of Industrialists – 
ERT) verilebilir. Daha çok ekonomik 
ve ticari konularda faaliyet gösteren 
çıkar grupları yanında, Avrupa Kadın 
Lobisi (The European Women’s Lob-
by – EWL) gibi AB düzeyinde etkin 
olan çıkar grupları da vardır. 
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Çok Katmanlı Yönetişim 
(Multi-Level Governance) 

–Sezgin MERCAN– 

Çok Katmanlı Yönetişim, politika 
oluşturma sürecinde yerel, bölge-
sel, ulusal ve ulusüstü olmak üze-
re çeşitli düzeylerdeki faaliyetlerin 
koordinasyonunu öngörmektedir. 
Merkezi bir siyasi otoritenin olmadı-
ğı durumlarda karar alma mekaniz-
masında yer alan aktörler arasında 
müzakere ve pazarlık süreçleri ön 
plana çıkmaktadır. Bunun bir örneği 
olan Avrupa Birliği’nde (AB) yöne-
tişimi etkileyen birtakım düzenle-
meler vardır. Politika ağları, uzman 
komiteleri, kural koyucu organlar, 
açık koordinasyon yöntemi bu dü-
zenlemelerdendir. Hükümetler ya 
da siyasi liderler Çok Katmanlı Yöne-
tişim aracılığıyla siyasi yararlar sağ-
lamayı, karar alma sorumluluğunu 
ulus-üstü bir düzeye sevk etmeyi ve 
karar alma sürecini siyasi baskılar-
dan uzak tutmayı hedeflemektedir-
ler. Çok Katmanlı Yönetişim kuramı 
bütünleşmelerin, sadece üye ülke-
ler arasında imzalanan anlaşmalara 
dayanan gelişmelere değil, günlük 
değişimlerin sistem üzerindeki et-
kilerine bakmaktadır. Bütünleşme 
çalışmalarına devlet dışındaki diğer 
resmî veya gayri resmî kurumları 
dahil ederek çok aktörlü bir bakış 
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açısı sunmaktadır. Bu kuram bü-
tünleşmeler için iyi bir siyasi düzeni 
tanımlarcasına normatif meselele-
ri de tartışmaya dahil etmektedir. 
Kuram, Avrupa bütünleşmesinde 
ortaya çıkan yönetişim şeklinin çok 
katmanlı olduğunu ileri sürmekte, 
AB’nin nasıl bir siyasi düzen içinde 
olması gerektiğine dair de değerlen-
dirmelerde bulunmaktadır. Çok Kat-
manlı Yönetişim, devletçi ve kurum-
sal bir niteliğe sahiptir. Hükümetin 
en azından iki farklı katmanındaki 
kamu aktörleri, politik yetkilerini 
resmi kurumsal düzenlemelerde 
paylaşmaktadırlar. Kuram, rekabet, 
çıkar bazlı pazarlık, uzlaşma sağla-
ma amaçlı görüşmeler, çoğunluk 
kararı, hiyerarşik zorlama gibi, etki-
leşimin çeşitli yollarını bir araya ge-
tirmektedir.

Çok Katmanlı Yönetişim AB’nin si-
yasi bir sistem olduğu fikri temeli-
ne dayanmaktadır. Fakat AB, dev-
letlerin sahip olduğu, federal ya 
da üniter sistemler gibi bir iç siyasi 
sisteme, merkezi bir otoriteye ya 
da devletler arası pazarlık sistemi-
ne sahip değildir. Karmaşık bir karar 
alma ve uygulama sistemine sahip-
tir. Karar alma ve uygulama yetkisi 
ulusal ve ulus-üstü düzeyde payla-
şılmış ve dağılmıştır. AB üyelerinin 
egemenliğinin Birliğin kolektif karar 
alma mekanizmasından ve ulus-üs-
tü kurumsal yapılanmasından do-
layı zayıfladığı düşünülse de Birlik 
düzeyinde paylaşılan egemenlik ile 
Üye Devletler temsil edildikleri AB 
kurumları yoluyla politika yapımın-
da ve uygulamada en önemli rolü 
oynamaktadır. 

AB sadece ulusal hükümetleri ve 
Avrupa Komisyonu, Avrupa Par-
lamentosu, Avrupa Birliği Adalet 
Divanı ve Avrupa Merkez Bankası 
gibi ulus-üstü kurumları değil, aynı 
zamanda ulus-ötesi çıkar grupları-
nı ve yönetişim ağlarında yer alan 
diğer özel aktörleri içinde barındır-
maktadır. İkinci olarak, AB, farklı 
genişlikte ve derinlikte çeşitli işlev-
sel rejimleri kapsamaktadır. Parasal 
Birlik, Ortak Tarım Politikası, çevre 
düzenlemeleri ve Sosyal Protokol 
buna örnektir. Üçüncü olarak da AB 
çok katmanlıdır. Ulus-üstü, ulusal ve 
ulus-altı yetki mercileri bu ağlarla 
düzenli olarak etkileşim halindedir-
ler. AB’nin işleyişi bağlamında politi-
ka oluşum sürecinin literatürde dört 
safhaya ayrıldığı görülmektedir. İlk 
safhada politikanın belirlenmesi yer 
almaktadır. Çok Katmanlı Yönetişi-
me göre politikaların belirlenme-
sinde Avrupa Komisyonu önemli 
nüfuza sahiptir. Temelde politikala-
rın belirlenmesi sürecinin Konsey, 
Parlamento ve Komisyon arasında 
paylaşıldığı görülmektedir. Politi-
kaların belirlenmesinde sadece tek 
aktörün etkisi yoktur. Çıkar grupları 
da süreçte etkilidir. İkinci safhada 
karar alma bulunmaktadır. Bu saf-
hada devletler, nitelikli çoğunluk 
gibi oylama usullerinin de etkisiyle, 
tamamen kontrol sahibi değildir. 
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Ko-
misyonu ve çıkar grupları da rol oy-
nar. Üçüncü olarak, kararın uygulan-
ması safhasında yine Çok Katmanlı 
Yönetişim öne çıkmaktadır. Ulusal 
hükümetler ve Avrupa Komisyonu 
bu safhada bir paylaşım içindedir. 
Bir tarafta ulusal hükümetler Ko-
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misyonun icra gücünü gözlerken, 
diğer tarafta politikaların gündelik 
uygulamasını Komisyon gerçekleş-
tirmektedir. Fakat rekabet, tarım, 
ticaret gibi politikalarda Komisyon 
yetki sahibidir. Komisyonun eylem-
lerinde devlet aktörlerinin yeri olsa 
da meseleler teknik de olduğundan 
konuyla ilgili çıkar grubu temsilcile-
ri, uzmanlar, hükümet-dışı aktörler 
de safhaya dahil olur. Son safhada 
ise hüküm verme yer almaktadır. 
Hüküm verme işlevini Avrupa Birliği 
Adalet Divanı yerine getirmektedir. 
Bu kurum yasal düzeni ulusüstü bir 
hale dönüştürmüştür. Bunu da Avru-
pa Komisyonu ve ulusal mahkeme-
lerle işbirliği halinde yapmaktadır. 
Kararlarının bağlayıcılığı ve üstünlü-
ğü vardır. Böylece AB otoritesi adeta 
politika alanlarına yayılmıştır. 

AB’nin yönetişimini açıklamaya ça-
lışan Çok Katmanlı Yönetişim siste-
mini tanımlarken AB’ye ait birtakım 
özelliklerin ön plana çıktığı görül-
mektedir. İlk olarak, karar alma ve 
uygulama sürecinde devletler yanın-
da ulusal, ulus-üstü ve uluslararası 
düzeyde birçok siyasi, sosyal aktör 
yer almaktadır. İkinci olarak, politika-
ların oluşturulmasında dış ilişkiler, iç 
piyasa, tarım ve çevre gibi konuların 
aktörler tarafından farklı şekilde ele 
alındığı görülmektedir. Üçüncü ola-
rak, AB politikalarının oluşumu tek-
nokratik bir temele dayanmaktadır. 
Dördüncü olarak, AB’nin karar alma 
mekanizmasında devletler ya da 
devlet dışı aktörler arasında bir hiye-
rarşi yoktur. Aksine karşılıklı bağımlı-
lık söz konusudur. Son olarak da AB 
içerisinde aktörler arasında normla-

ra, prosedüre, alışkanlıklara dayalı 
resmi olmayan ilişkiler kurulmak-
tadır. Bu yönetişim sistemi siyasi ve 
sosyal riskleri düzenleme, ortadan 
kaldırma işlevine de sahiptir. Çok 
Katmanlı Yönetişim modelinin ku-
rucularından Gary Marks ve Liesbet 
Hooghe, Avrupa bütünleşmesi’nin, 
otoritenin ve siyaset yapma etkinli-
ğinin farklı katmanlara sahip bir yö-
netişimde ulus-altı, ulusal, ulus-üstü 
bir şekilde paylaşıldığı siyasa yaratan 
bir süreç olduğunu iddia etmekte ve 
devlet merkezli modelin ülke siyase-
ti ile uluslararası siyaseti birbirinden 
ayrı gören anlayışı reddetmektedir. 
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Çok Taraflılık 
(Multilateralism)

–Hatice YAZGAN– 

Çok taraflılık, uluslararası ilişkiler li-
teratüründe liberal uluslararası dü-
zende serbestlik ve “kural-temelli 
düzen” (rules-based order) kavram-
ları ile birlikte kullanılan, uluslar-
arası aktörlerin küresel sorunlara 
ortak cevap verebilmek için işbirliği 
yaptığı politikaları ifade etmek için 
kullanılmaktadır. Çok taraflılık, Av-
rupa Birliği (AB) örneğinde, Birliğin 
ulusüstü (supranasyonal) yapısı ile 
uluslararası kuruluşlarla işbirliği için-
de, uluslararası hukuka uygun, de-
ğerleri ve özellikle insan haklarını ön 
plana çıkarmayı amaçlayan söylem 
ve politikaları olarak ortaya çıkmak-
tadır. Literatürde günümüzde çok 
taraflılıktan uzaklaşılmaya başlandı-
ğı yönünde bir uzlaşma vardır. Özel-
likle ABD’nin Başkan Donald Trump 
döneminde içe kapanmayı savunan 
ve uluslararası kuruluşlarla işbirli-
ğinden uzaklaşan politikaları ve ABD 
ve AB’nin ayrışan uygulamaları, Çin 
ve Rusya örneklerinde görülen oto-
riter eğilimlerin yükselişi gibi geliş-
meler çok-taraflılıktan uzaklaşmanın 
neden ve göstergeleri olarak ortaya 
konmaktadır. AB örneğinde, Birliğin 
çok taraflılığı savunan politikalarının 
izleri en önemli resmî belgelerde 
açık olarak görülmektedir. Nitekim 
Avrupa Birliği Küresel Stratejisi’nde 
Birliğin başta insan hakları ve sürdü-
rülebilir kalkınma hedeflerini ger-
çekleştirmesini sağlayacak uluslar-
arası hukuka dayalı küresel düzene 

taahhüdü vurgulanmakta ve çok ta-
raflılığa dayalı kural temelli küresel 
düzeni teşvik edeceği ve Birleşmiş 
Milletler’in (BM) de bu düzenin te-
melinde yer aldığı belirtilmektedir. 
BM Şartı ve İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin tüm dünyada ba-
rış ve güvenliğin tesis edilmesi için 
tek garanti olduğundan söz edil-
mektedir. Küresel sorunlara karşı 
Birliğin sorumluluk alarak hareket 
edeceği ve başta insan haklarının 
korunması olmak üzere amaçlarının 
gerçekleşmesi ve küresel tehditlerle 
mücadele edebilmek için uluslara-
rası kuruluşlar, ortaklıklar, bölgesel 
oluşumlar gibi benzer amaçlara sa-
hip aktörlerle birlikte hareket ede-
ceği ortaya konmaktadır. Birliğin 
sivil toplum ve özel sektörle de or-
taklıklarını geliştireceği de Küresel 
Stratejide belirtilen ve AB’nin çok 
taraflılığı politikalarına esas aldığı-
nı gösteren bir diğer husustur. Bir 
başka deyişle Küresel Strateji belge-
sinde uluslararası olaylarda sorum-
luluk paylaşan ve diğer uluslararası 
ve bölgesel kuruluşlar, devletler ve 
devlet dışı aktörler ile birlikte koor-
dineli hareket eden daha güçlü bir 
Birliğin vurgulandığı görülmektedir. 
Ayrıca AB Küresel Stratejisinde, Bir-
liğin değerlerine ve söz konusu de-
ğerlerin yayılmasına vurgu yapıldığı 
görülmektedir. Ancak resmî belge-
lerde vurgulanan çok taraflılığın, 
AB’nin gerek kendi içinde gerekse 
uluslararası alanda yaşanan krizler-
de ne kadar uygulamaya geçirebil-
diği literatürde tartışılmaktadır. Bu 
durum gerek AB’nin üye devletler 
arasında görüş ayrılıkları ve güvenlik 
ve savunma konularında işbirliğinin 
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sağlanmasında ortaya çıkan yapı-
sal sorunları yanında, uluslararası 
ortamda, genişleme politikasının 
sorunları ve özellikle Avrupa Kom-
şuluk Politikası’nın uygulama alanı 
olan Doğu ve Güney komşularının 
istikrarsız ortamlarından da kaynak-
lamaktadır. 
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Çok Vitesli (İki Vitesli) 
Avrupa (Multi-Speed 
(Two-Speed) Europe) 

–Haluk ÖZDEMİR–

Değişken geometrili Avrupa öne-
rilerinden biri olan çok vitesli (iki 
vitesli) Avrupa bütünleşmesi yak-
laşımı, adından da anlaşılabileceği 

gibi bütünleşmenin hızıyla ya da 
zamanlamasıyla ilgilidir. Buna göre 
bütünleşme sürecinde farklı hızlar-
da ilerleyen farklı ülke grupları ola-
caktır. Çok vitesli Avrupa’da ülkeler 
bütünleşmenin konularını değil ama 
bütünleşmeye katılım hızlarını kont-
rol edebilirler. Örneğin Â la carte 
Avrupa’da ülkeler katılmak ya da dı-
şında kalmak istedikleri bütünleşme 
konularını seçerek sürece dahil ola-
bilirken çok vitesli Avrupa’da bütün-
leşme konularının dışında kalmak 
söz konusu değildir. Bu yaklaşıma 
göre bir ülke parasal birliğe katılma-
yı reddedemez, ancak diğer ülkelere 
göre daha yavaş ilerleyerek daha geç 
bir tarihte katılabilir. Burada ülkele-
re tanınan esneklik bütünleşmenin 
konusundan ziyade zamanlaması ve 
hızıyla ilgilidir. Bazı ülkeler daha hızlı 
ilerleyerek bütünleşmenin daha ileri 
aşamalarına geçerken, daha yavaş 
ilerleyen ülkeler onları takip ederek 
sonraki yıllarda bu süreçlere dahil 
olur.

Diğer esneklik yaklaşımları gibi çok 
vitesli Avrupa yaklaşımı da Avrupa 
Birliği’nin (AB) resmi olarak benim-
sediği bir strateji olmamakla birlikte 
buna dair parasal birlik gibi örnekler 
mevcuttur. Üye sayısının artmasıyla 
birlikte bu tür esnek yaklaşımlar ka-
çınılmaz hale gelmiştir. Ancak Avru-
pa Birliği, bütünleşme aşamalarının 
üye ülkeler arasında çok büyük fark-
lılıklar göstermesini istememektedir. 
Bu farklılıklar arttıkça bütünleşme-
nin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi 
imkansızlaşmakta ve bir “birlik”ten 
söz etmek zorlaşmaktadır.
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Daha İleri Bütünleşmeyi 
Takip Etme Yükümlülüğü 
(Pre–In) 

–Merve AĞZITEMİZ–

Avrupa Birliği’nde (AB) bazı Üye 
Devletler belirli kriterleri yerine 
getirememeleri nedeniyle kimi po-
litika alanlarına katılamamaktadır. 
Ancak bu Üye Devletler, bu politika 
alanlarının gerektirdiği kriterleri ve 
daha ileri bütünleşmeyi takip etme 
yükümlülüğü altında bulunur. Bu 
durum daha ileri bütünleşmeyi ta-
kip etme yükümlülüğü ya da pre–in 
olarak adlandırılır. Yabancı dokt-
rinde bu kavram yerine pre–entry, 
non–participating country ve out–

country kavramlarının da kullanıldı-
ğı görülmektedir. 

Daha ileri bütünleşmeyi takip etme 
yükümlülüğü bakımından ilk olarak 
Avro alanı ele alınabilir. Ekonomik 
ve parasal birlik için gerekli koşul-
lara ve fiyat istikrarı, sürdürülebilir 
kamu finansmanı gibi yakınsama 
kriterlerine uyum sağlayamayan 
Üye Devletler bu politika alanının 
dışında kalmaktadır. Hukuki ba-
kımdan bağlayıcı olan bu kriterler 
Maastricht Antlaşması (1993) ile 
birlikte düzenlenmiştir. Bu bağlam-
da bu politika alanında dışta kalma 
imkanı ya da opt–out sahibi Dani-
marka ve Birleşik Krallık haricindeki 
Üye Devletlerin bu kriterleri yerine 
getirerek politika alanına katılması 
gerekmektedir. Kurucu antlaşma-
larda bu katılım için belirli bir süre 
öngörülmemiş, ancak bir izleme 
mekanizması oluşturulmuştur. Buna 
göre Komisyon ve Avrupa Merkez 
Bankası, en az iki yılda bir veya de-
rogasyonu bulunan bir Üye Devletin 
talebi üzerine, ilgili yükümlülükle-
rin yerine getirilmesi bakımından 
kaydedilen ilerleme hakkında Kon-
seye rapor vermektedir. Bugün için 
Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, 
Macaristan, Polonya ve Romanya 
kriterleri henüz yerine getiremedi-
ği için Avro alanı dışında kalan Üye 
Devletlerdir. 

Benzer bir durum Schengen alanı 
için de geçerlidir. 1985 yılında imza-
lanan Schengen Anlaşması ve 1990 
yılında imzalanan ve 1995 yılında 
yürürlüğe giren Schengen Uygula-
ma Sözleşmesi ile taraf devletler 
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ortak sınırlardaki kontrollerin kade-
meli olarak kaldırılması konusunda 
anlaşmıştır. Schengen müktesebatı, 
Amsterdam Antlaşması (1999) ile 
birlikte bir Protokol aracılığıyla Öz-
gürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı-
nın içerisine taşınmıştır. Bu şekilde 
AB müktesebatının bir parçası hali-
ne gelen Schengen müktesebatına, 
dışta kalma imkanı ya da opt–out 
sahibi Üye Devletler haricindeki 
devletlerin uyum sağlaması gerek-
mektedir. Üye Devletler arasındaki 
karşılıklı güven ve işbirliğini sağla-
mak ve Schengen müktesebatının 
uygulanmasını denetlemek amacıy-
la da bir Schengen değerlendirme 
mekanizması oluşturulmuştur. Bu 
değerlendirmeye göre yeknesak Sc-
hengen vizelerinin hazırlanabilmesi, 
dış sınır kontrollerini yapma bakı-
mından yükümlülüklerin yerine ge-
tirilmesi, müktesebatı uygulayabil-
me ve diğer Üye Devletlerin kolluk 
kuvvetleriyle etkin şekilde işbirliği 
yapılabilmesi gibi kriterlerin yerine 
getirilmesi beklenmektedir. Bugün 
için Bulgaristan, Hırvatistan, Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi ve Romanya, 
Schengen değerlendirme mekaniz-
ması bağlamındaki kimi kriterleri 
yerine getiremedikleri için hala bu 
alanın dışında bulunmaktadır. 
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Daha İyi Hukuk Yapımı 
(Better Law–Making)

–A. Aslı BİLGİN–

Avrupa Birliği’nde (AB) yasama me-
kanizması karmaşık ve kimi zaman 
uzun süren bir yapıya sahiptir. Daha 
iyi hukuk yapımı, hem bu mekaniz-
mayı hem de politika yapımını daha 
şeffaf, basit, vatandaşlar ve paydaş-
ların etkin katılımına açık, anlaşılır 
ve amaca uygun kılmak hedefiyle 
Komisyon tarafından oluşturulan 
bir gündemdir. 

Yasama mekanizması kapsamında 
daha iyi hukuk yapımının gerçek-
leştirilebilmesi için dikkat edilmesi 
gerekenler Komisyon tarafından 
toplam yedi başlıkta toplanmıştır. 
Her başlığa ilişkin rehberler, daha 
iyi hukuk yapımına ilişkin genel il-
keler adı altında hazırlanmıştır. İlk 
başlık hazırlık aşamasının güçlen-
dirilmesi olarak adlandırılmış olup 
gerek vatandaşların gerek paydaş-
ların hazırlanması düşünülen yasa-
ma tasarrufuna ilişkin görüşünün 
alınması öngörülmektedir. İkinci 
başlık daha basit şekilde ve daha az 
masrafla amaca uygun hukuk yapı-
mının sağlanması için oluşturulan 
2012 yılında kabul edilen uygun ve 
performanslı mevzuat (REFIT) prog-
ramıdır. Bu program uyarınca, bir 
yandan tasarrufların basit, daha az 
masrafla ve amaca uygun yapılması 
için mekanizmalar oluşturulurken 
bir yandan da yapılan tasarrufların 
bu beklentileri karşılayıp karşılama-
dığı kontrol edilmektedir. Üçüncü 
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başlık Komisyon tarafından kurulan 
Düzenleyici Denetim Kurulu aracılı-
ğıyla tasarrufların etki değerlendir-
melerinin kalite kontrolünün yapı-
larak Birlik karar alma mekanizması-
nın değerlendirilmesidir. Dördüncü 
başlık katmanlı yetki ilkesinin ve 
orantılılık ilkesinin uygulamasının 
güçlendirilmesidir. Bu amaçla 2017 
yılında Katmanlı Yetki ve Orantılılık 
İlkesi Görev Gücü oluşturulmuş ve 
tasarrufların bu ilkelere nasıl daha 
uygun hale getirilebileceği göz önü-
ne alınmaya başlamıştır. Beşinci baş-
lık durum değerlendirmesi aşaması 
olup, 2018 yılından itibaren daha 
iyi hukuk yapımı için atılan adımlar 
ve bunların amaca uygunluğu Ko-
misyon tarafından kontrol edilmeye 
başlanmıştır. Bunun yanı sıra yasama 
sürecine dahil kurumlar arasındaki 
işbirliğini arttırmak amacıyla Komis-
yon, Konsey ve Avrupa Parlamento-
su arasında “Daha İyi Hukuk Yapımı 
Hakkında Kurumlar Arası Anlaşma” 
imzalanmış ve böylece altıncı başlığı 
oluşturmuştur. Son olarak, uluslara-
rası alanda da geçerli olan daha iyi 
hukuk yapımı ile Komisyon’un ulus-
lararası düzenleyici kurumlar ve yet-
kili makamlarla sıkı işbirliği içerisine 
girmek ve karşılıklı bilgilendirme 
yapmak suretiyle benzer sorunlara 
daha çabuk çözüm bulabileceklerini 
ve dolayısıyla zaman ve masraftan 
kaçılmış olması öngörülmektedir. 

Dolayısıyla bahsedilen tüm bu baş-
lıklar ile daha iyi hukuk yapımı, 
AB’nin yasama şeklini iyileştirmeyi 
ve AB mevzuatının vatandaşlara ve 
işletmelere daha iyi hizmet etmesi-
ni, AB yasalarının ve politikalarının 

minimum idari yük, zaman ve mas-
rafla amaçlarına ulaşmada etkili ol-
masını sağlamayı amaçlamaktadır. 
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Daimi İkamet Hakkı 
(Right of Permanent 
Residence)

–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–

Avrupa Birliği (AB) hukukunda daimi 
ikamet hakkı, Birlik vatandaşlarına 
Üye Devletler’de tanınan serbest 
dolaşım ve ikamet hakkının önemli 
bir unsurudur. Ev sahibi Üye Dev-
lette uzun süreli yerleşmeyi tercih 
eden Birlik vatandaşları bakımından 
daimi ikamet hakkı tanınmasının, 
Birlik vatandaşlığı düşüncesini güç-
lendireceği ve AB’de sosyal uyumun 
sağlanması amacının gerçekleştiril-
mesinde bir araç olarak işlev göre-
ceği kabul edilmektedir. 

AB vatandaşlarının ve aile bireyleri-
nin ev sahibi devlette daimi ikamet 
hakları, kendisinden önce konuyu 
AB vatandaşı olan işçiler, serbest 
çalışanlar, öğrenciler gibi farklı kişi 
grupları bakımından düzenleyen 
direktiflerin yerine geçen Birlik Va-
tandaşları ve Aile Bireylerinin Üye 
Devletlerde Serbest Dolaşım ve 
İkamet Haklarına İlişkin 2004/38 
sayılı Direktif’te (Serbest Dolaşım 
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Direktifi) hükme bağlanmıştır. Söz 
konusu Direktif, Birlik vatandaşları 
ve aile bireylerinin Üye Devletlerde 
serbest dolaşım ve ikamet haklarını 
kullanmalarına ilişkin şartları; Birlik 
vatandaşları ve aile bireylerinin Üye 
Devletlerdeki daimi ikamet hakkını 
ve söz konusu haklar bakımından 
kamu düzeni, kamu güvenliği veya 
kamu sağlığı gerekçelerine dayanan 
sınırlamaları hükme bağlamaktadır. 

Daimi ikamet hakkı, Direktif’in IV. 
Bölümünde (md. 16 vd.) hükme bağ-
lanmaktadır. Anılan hükümler uya-
rınca, ev sahibi Üye Devlette, hak-
kında sınır dışı etme kararı alınmak-
sızın kesintisiz beş yıl ikamet eden 
Birlik vatandaşları ve söz konusu Bir-
lik vatandaşıyla birlikte ikamet etmiş 
olan aile bireyleri, vatandaşlıklarına 
bakılmaksızın, bu haktan yararlana-
bilmektedir. İlgilinin bir yıl içerisinde 
altı ayı geçmeyecek şekilde ev sahibi 
Üye Devlet dışında bulunması veya 
zorunlu askerlik hizmeti sebebiy-
le daha uzun süre ev sahibi devlet 
dışında bulunması ya da hamilelik, 
doğum, ciddi hastalıklar, öğrenim 
veya mesleki eğitim veya başka bir 
Üye Devlete ya da üçüncü ülkeye 
gönderilmesi gibi önemli gerekçe-
lerle en çok kesintisiz on iki ay ev 
sahibi devlet dışında bulunması ise 
beş yıllık ikamet süresinin hesaplan-
masında dikkate alınmaz. Daimi ika-
met hakkının kazanılmasından son-
ra, söz konusu hak ancak ev sahibi 
Üye Devlette kesintisiz iki yılı geçen 
bir süre bulunulmaması durumunda 
kaybedilir. Birlik vatandaşlarının ya-
pacakları başvuru üzerine, ikamet 
sürelerini ispatlamaları durumunda 

en kısa süre içerisinde kendilerine 
daimi ikametlerine ilişkin bir bel-
ge; Birlik vatandaşlarının üçüncü 
ülke vatandaşı olan aile bireylerine 
de başvurularından itibaren altı ay 
içerisinde daimi ikamet kimlik kartı 
verilir. Üçüncü ülke vatandaşlarına 
verilen söz konusu belge, her on yı-
lın sonunda otomatik olarak yenile-
nir. Birlik vatandaşlarının, ev sahibi 
Üye Devlette ikamet hakkına veya 
daimi ikamet hakkına sahip olan 
aile bireyleri, tâbiiyetleri ne olursa 
olsun, söz konusu Üye Devlette işe 
girme veya serbest çalışma hakkına 
sahiptir. Direktif hükümleri uyarınca 
Üye Devletler Birlik vatandaşları ile 
aile bireylerinin serbest dolaşım ve 
ikamet haklarını kamu düzeni, kamu 
güvenliği veya kamu sağlığı gerekçe-
leriyle sınırlandırabilir. 
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Daimî Temsilciler 
Komitesi (Committee 
of Permanent 
Representatives 
(COREPER))

–Kamuran REÇBER–

Daimî Temsilciler Komitesi, görev 
alanı itibarıyla belirlenen konularda 
Konsey’e yardımcı olması amacıy-
la kurulmuştur. Bu anlamda Daimî 
Temsilciler Komitesi, Konsey’in ça-
lışmalarının hazırlanmasından so-
rumludur. Daimî Temsilciler Komi-
tesi, Üye Devletlerin Avrupa Birliği 
(AB) nezdinde görevlendirdikleri 
Büyükelçi düzeyindeki temsilciler-
den oluşmaktadır. Daimî Temsilciler 
Komitesi’nin, AB ile üyeleri arasın-
daki ilişkilerde önemli bir işlevselliği 
bulunmaktadır. 

Daimî Temsilciler Komitesi, Kon-
sey’in kendisine verdiği görevleri 
icra etmek ve çalışmalarını hazırla-
mak görevine sahiptir. Daimî Tem-
silciler Komitesi’nin görevleri so-
mut olarak şu şekildedir: (i) AB’nin 
eylem ve politikalarının uyumunu 
gözetmek; (ii) Konsey işlemlerini 
gerekçelendirmek; (iii) katman-
lı yetki ilkesi, orantılılık ilkesi ve 
eşitlik ilkesine, AB’nin kurum ve 
kuruluşlarının yetkilerini belirleyen 
kurallara, bütçe ile ilgili düzenleme-
lere, şeffaflığa, yazım kalitesine ve 
usul kurallarına uymayı sağlamak. 

Bu görevler dikkate alındığında 
Daimî Temsilciler Komitesi’nin gö-

rev ve yetkileri kapsamında, Üye 
Devletlerin ulusal çıkarlarının AB 
nezdinde temsilini sağlamak, Üye 
Devletler ve Üye Devletler ile AB 
arasındaki görüşleri koordine et-
mek ve çıkarları bağdaştırmak da 
bulunmaktadır. Üye Devletlerin ve 
AB’nin çıkarlarının koordinasyonu 
büyük boyutlarda Daimî Temsilci-
ler Komitesi’nin diplomatik nitelik-
teki çalışmalarıyla sağlanmaktadır. 
Konsey’in yardımcı kuruluşu olan 
Daimî Temsilciler Komitesi, kurucu 
antlaşmalarda da öngörüldüğü gibi, 
Konsey’in çalışmalarını hazırlamak-
ta veya Konsey’in verdiği görevler 
gereğince diğer AB kurumlarının 
çalışmalarına katılmaktadır. 

Konsey’in toplantı döneminde 
gündeminde bulunan her husus 
daha önceden (aksi yönde bir ka-
rar olmadıkça) Daimî Temsilciler 
Komitesi’nin incelenmesinden geç-
mektedir. Daimî Temsilciler Komi-
tesi, Konsey’in onayına sunulacak 
konulara ilişkin kendi düzeyinde bir 
uzlaşma sağlamak amacıyla çaba 
sarf etmektedir. Daimî Temsilciler 
Komitesi, Konsey’e dosyaların uy-
gun olarak sunulmasını sağlamakta 
ve gerektiğinde yönlendirme, tercih 
veya çözüm önerilerini kendisine 
iletmektedir. Acil durumlarda, Kon-
sey, Daimî Temsilciler Komitesi’nin 
bu ön incelemesi olmaksızın görüş-
me yapılmasını oy birliği ile karara 
bağlayabilmektedir. 

Daimî Temsilciler Komitesi, Elçiler 
ve Yardımcıları şeklinde iki grupta 
etkinlik göstermektedir. Daimî Tem-
silciler Komitesi’nin işbölümüne 
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dayalı iki grup halinde çalışmasının 
sonucu birinci grubun yani Üye Dev-
letlerin daimi temsilciler (büyükelçi-
ler) grubunun görevleri genellikle şu 
hususlara yöneliktir; temel sorunlar, 
uluslararası konular, iç güvenlikle il-
gili sorunlar (adalet, polisiye işbirliği 
vb.), enerji–araştırma ve bölgesel 
politikalar, ekonomi, para politikası, 
AB Zirvesi’nin ve Konsey’in tertiple-
rinin gündemlerini hazırlamak vb. 
İkinci grubun (daimî temsilci yar-
dımcılarının) görev alanları (daha 
çok teknik) ise şunlardır: iç pazar, 
taşımacılık, araştırma, enerji, tele-
komünikasyon, çevre, tüketiciler, 
sosyal işler, tarım, balıkçılık, sağlık, 
eğitim, kültür, turizm vb. 

Daimî Temsilciler Komitesi, genel 
olarak haftada bir ve Konsey’in her 
toplantı döneminden önce gündemi 
hazırlamak amacıyla toplanmakta-
dır. AB’nin ana kurumu olan Komis-
yon, Daimî Temsilciler Komitesi’nin 
çalışmalarına katılabilmektedir. Da-
imî Temsilciler Komitesi’nin görev 
alanının kapsamlı olması, kendi me-
murları dışında çok sayıda sürekli 
veya süreli komite, çalışma grubu, 
uzmanlar–danışmanlarla birlikte 
çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Ge-
rek duyulması halinde Konsey veya 
Daimî Temsilciler Komitesi’nin ken-
disi çalışma grupları (kimisi ad hoc 
nitelikte) kurabilmektedir. Çalışma 
gruplarının üyelerini ise ulusal yü-
rütme organları belirlemektedir ve 
üyeler genellikle üst düzey ulusal 
bürokratlardan seçilmektedir. 

Daimî Temsilciler Komitesi, toplantı-
dan en az üç iş gününde (bu sürenin 

uzatılması Daimî Temsilciler Komi-
tesi’nin oy birliğini gerektirmekte-
dir) geçici gündeme yazılmış husus-
lara ilişkin olmak kaydıyla şu usul 
kararlarını kabul edebilmektedir: 
Konsey’in: (i) bir toplantı dönemi-
nin Brüksel veya Lüksemburg dışın-
da yapılması; (ii) bir dokümanının 
örneğinin veya kopyasının usulüne 
uygun olarak verilmesi izni; (iii) ka-
muya açık bir toplantısının yapılma-
sı; (iv) oylama sonuçlarının kamuya 
açıklanması; (v) tutanağının değiş-
tirilmesi veya onaylanması; (vi) bir 
işleminin veya belgesinin Resmi Ga-
zete’de yayımlanıp yayınlanmama-
sı; (vii) bir kurum veya organa da-
nışması; (viii) bir kurum veya organa 
danışılması için bir sürenin belirlen-
mesi veya bu sürenin uzatılması vb.
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Daimî Yapılandırılmış 
İşbirliği (Permanent 
Structured Cooperation 
(PESCO))

–Hatice YAZGAN–

Daimî Yapılandırılmış İşbirliği (Per-
manent Structured Cooperation – 
PESCO), isteyen Avrupa Birliği (AB) 
üye devletleri arasında güvenlik ve 
savunma alanında işbirliğinin de-
rinleştirilmesi için 11 Aralık 2017 
tarihinde Konsey kararı ile hayata 
geçirilen bir yapıdır. PESCO’nun ha-
yata geçirilmesi Avrupa Birliği Küre-
sel Stratejisi ile Birliğin uluslararası 
düzeyde daha güçlü bir rol üstlen-
me isteği sonucu olarak değerlen-
dirilmektedir ve esas itibariyle Al-
manya ve Fransa’nın inisiyatifiyle 
hayata geçirilmiştir. Nitekim Fransa 
Cumhurbaşkanı Macron ile Alman-
ya Başbakanı Merkel 13 Temmuz 
2017 tarihinde Paris’te Fransız-Al-
man savunma ve güvenlik konseyin-
de bir araya gelmiş ve savunma ve 
güvenlik alanında işbirliği konuları 
görüşülmüştür. Eylül 2017’de Fran-
sa Cumhurbaşkanı Macron’un Sor-
bonne konuşması da Birliğin Ortak 
Güvenlik ve Savunma Politikası’nın 
daha da operasyonel hale getirilme-
si başta olmak üzere, Birliğin ortak 
bir savunma bütçesinin olması da 
dahil savunma ve güvenlik alanında 
oluşturulabilecek yeni yapılar üze-
rinde durmaktadır.

PESCO’nun hukuki temeli Lizbon 
Antlaşması ile değişik AB Antlaşma-

sı’nın 42 (6) ve 46. Maddeleri ve 10 
numaralı Protokol’dür. İlgili madde-
lere göre; bu yapı içinde yer almak 
isteyen üye ülkeler, Daimî Yapılandı-
rılmış İşbirliği hakkında protokolde 
öngörülen kriter, taahhüt ve askeri 
kabiliyetler ile ilgili gerekleri yerine 
getirirse, bu taleplerini Konsey ve 
Yüksek Temsilci’ye bildirir. Nitekim, 
mevcut durumda Danimarka ve 
Malta dışında üye ülkelerin tümü 
PESCO’ya katılmıştır. Danimarka’nın 
Birliğin savunma konusundaki ka-
rar ve eylemlerin dışında kalma 
(opt-out) hakkı, Malta’nın ise Ana-
yasa’sında yer alan tarafsızlık ilkesi 
nedeniyle herhangi bir askeri ittifak 
içinde yer almama yükümlülüğü 
PESCO dışında kalma sebepleridir. 
Brexit öncesi Birleşik Krallık, PES-
CO’nun oluşumunu memnuniyetle 
karşıladığını resmî düzeyde belirtse 
de içinde yer almamıştır. İrlanda ve 
Portekiz oluşuma bir ay sonra katıl-
mış, Polonya ise aralarında NATO 
savunma planlamasının önceliğini 
de öngören şartlar öne sürmüş ve 
sonrasında PESCO’ya katılmıştır. 

Savunma alanında işbirliğini sağ-
lamak için daimî bir yapı öngören 
PESCO; içinde yer almak isteyen 
üye ülkeler arasında “ortak savun-
ma kabiliyetlerinin geliştirilmesi, 
savunma projelerine yatırım yapıl-
ması ve operasyonel anlamda silahlı 
kuvvetlerinin hazır bulundurulması-
nı” öngören bir yapı olarak oluştu-
rulmuştur. PESCO’yu kuran Konsey 
Kararında ayrıca, ortak taahhütlerin 
yerine getirilmesi için katılan ülke-
lerin savunma bütçelerinin düzenli 
olarak artırılması hususu da yer al-
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maktadır. PESCO’yu kuran Konsey 
Kararı’nın kabul edildiği 11 Aralık 
2017 tarihinde, yapıya katılan ül-
keler bir deklarasyon yayınlayarak, 
PESCO tarafından üstlenilecek 17 
projeyi belirtmişlerdir. Sözkonusu 
projeler arasında AB operasyonla-
rında alanda tıbbi destek sağlaya-
cak bir güç oluşturulması (European 
Medical Command) ve doğal felaket 
ve salgınlarda konuşlanabilecek bir 
destek gücü öngören projeler (Dep-
loyable Military Disaster Relief Ca-
pability Package) bulunmaktaydı. 6 
Mart 2018 tarihinde ilgili Savunma 
Bakanları PESCO formatında top-
lanmış, PESCO bünyesinde geliştiri-
lecek projeleri resmi olarak listele-
miş ve PESCO için bir yol haritasını 
kabul etmiştir. AB-NATO işbirliği 
konusunda dönemin Yüksek Temsil-
cisi Federica Mogherini, güvenlik ve 
savunma alanında işbirliğinin güç-
lendirilmesi konusu ile AB ve NATO 
arasında işbirliğinin geliştirilmesi 
arasında tamamlayıcılık ve tutarlı-
lık olduğunu belirtmiştir. 12 Kasım 
2019 tarihinde Konsey, aralarında 
farklı savunma ve güvenlik konula-
rında eğitim konusuna odaklanan 
projelerin de yer aldığı toplam 13 
projenin PESCO kapsamında yürü-
tülmesine karar vermiştir. 

PESCO’nun iki düzeyli bir idari ya-
pısı vardır. Konsey Düzeyi; (Council 
Level) PESCO’ya dahil ülkelerin yer 
aldığı ve hukuki kararların oy birliği 
ile kabul edildiği temel karar alıcı or-
gandır. Proje düzeyi (Project Level) 
ise, Konsey gözetiminde projeye 
dahil olan ülkeler tarafından yürü-
tülmektedir. Avrupa Dış Eylem Ser-

visi, Avrupa Birliği Askeri Personeli 
(European Union Military Staff) ve 
Avrupa Savunma Ajansı ile birlikte 
PESCO Sekreteryası’nı yürütmek-
tedir. PESCO faaliyetlerinin, Savun-
maya Dair Koordineli Yıllık Revizyon, 
Avrupa Savunma Ajansı ve Avrupa 
Savunma Fonu tarafından destek-
lenmesi öngörülmektedir. 
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Danışma Usulü 
(Consultation Procedure)

–A. Aslı BİLGİN–

Avrupa Birliği’nde (AB) orijinal kuru-
cu antlaşmada öngörülen tek yasa-
ma usulü olan danışma usulü, diğer 
yasama usullerinin ortaya çıkmasıy-
la ilk zamanlardaki etkinliğini kay-
betmiştir. Lizbon Antlaşması (2009) 
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ile yapılan son değişiklerle yasama 
usulleri olağan yasama usulü ve 
özel yasama usulleri olmak üzere 
iki başlık altında toplanmış ve danış-
ma usulü özel yasama usullerinden 
biri olarak kabul edilmiştir (Avrupa 
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Ant-
laşma (ABİHA) md. 289). Danışma 
usulünde Komisyon’un hazırladığı 
öneri Konsey’e, Konsey tarafından 
ise görüşü alınmak üzere Avrupa 
Parlamentosu’na gönderilir. Öneri, 
Avrupa Parlamentosu’nun görüşü 
(onay, ret, değişiklik) alındıktan son-
ra Konsey tarafından yasama tasar-
rufuna dönüştürülmektedir. Avrupa 
Parlamentosu’nun görüşünün alın-
masının zorunlu olduğu bu usulde, 
görüşlerin bağlayıcılığı bulunma-
maktadır. İçtihat hukuku uyarınca, 
Konsey, Avrupa Parlamentosu’nun 
görüşünün gelmesini beklemeden 
yasama tasarrufu yapmamalıdır. 
Danışma usulü, kurucu antlaşmada 
belirtilen durumlarla sınırlı olmak 
üzere uygulama alanına sahiptir.
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Danimarka (Denmark)

–Ahmet CERAN–

Anayasal monarşi ile yönetilen, 
42.924 km² yüzölçümüne sahip Da-
nimarka’nın nüfusu 5.822.763’tür. 
Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan 
iki otonom bölgeyi; Grönland ve 
Faroe Adaları’nı da içermektedir. 
1973 yılında AB üyesi olan Dani-
marka, (Bkz. Birleşik Krallık, İrlanda 
ve Danimarka Genişlemesi) 1996 
yılında da Schengen Alanı’na dâhil 
olsa da, Avro Alanı’na girmemeyi 
ve kendi para biriminden vazgeç-
memeyi tercih etmiştir. Başkenti 
Kopenhag olan Danimarka’nın para 
birimi Danimarka Kronu’dur. 

AB’ye üyeliği 1973 yılında İngiltere 
ve İrlanda ile birlikte gerçekleşen 
Danimarka aynı zamanda AB’ye 
üye olan ilk İskandinav ülkesi olma 
özelliğini de taşımaktadır. 1973’te 
gerçekleşen AB’ye katılım referan-
dumunda Danimarka vatandaşları 
%63,3 oy ile lehte karar vermiştir. 

Danimarka’nın AB üyeliği dikkate 
alındığında, 1992 yılında Maastricht 
Antlaşması’nın referandumda red-
dedilmesinin AB ile ilişkilerde bir 
dönüm noktası teşkil ettiği görül-
mektedir. Aralık 1992 tarihli Edin-
burgh Anlaşması ile dört alanda 
edindiği, AB politikalarının dışında 
kalma hakkı (opt-out), Danimar-
ka’nın AB ile entegrasyon ilişkisinin 
niteliklerini ortaya koymaktadır. Bu 
dört alan; “Parasal Birlik”, “Ortak 
Güvenlik ve Savunma Politikası”, 
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“Adalet ve İçişleri” (Bkz. Adalet ve 
İç işlerinde işbirliği) ile “Birlik Va-
tandaşlığı”’dır. Danimarka’nın bu 
alanlarda AB çapında oluşturulan 
müktesebat ve ortaya koyulan po-
litikaların ne kadarını uygulamaya 
geçirmekle yükümlüğü olduğu, dı-
şarıda kalma hakkı dikkate alınarak 
belirlenmektedir. Danimarka’nın 1 
Mayıs 2017’den geçerli olmak üzere 
Avrupa Polis Ofisi’nden (Europol) 
ayrılması da bu hakka dayanmakta-
dır. Ayrıca, Danimarka savunma po-
litikalarına katılmama hakkı çerçe-
vesinde, savunma alanında işbirliği 
için hayata geçirilen Daimî Yapılan-
dırılmış İşbirliği (PESCO) mekaniz-
masına da katılmamaktadır.

Danimarka ekonomisi güçlü yapı-
sıyla dikkat çekmektedir. Bu durum 
özellikle de kişi başına GSYH’ye yan-
sımaktadır. Danimarka’nın ekono-
misi, yüksek ölçekte dış ticarete ve 
ticarette serbestleşmeye dayalı bir 
görünüm sergilemektedir. 

Danimarka siyasetinde AB yanlısı ve 
karşıtı kampların mücadelesi önem-
li yer tutmaktadır. AB politikalarının 
dışında kalma hakkının teyit edildiği 
tarihten bu yana AB politikalarına 
ilişkin düzenlenen referandumlarda 
AB yanlıları ve karşıtları karşı karşıya 
gelmiştir. Bu durum, Suriye kriziyle 
birlikte baş gösteren mülteci akın-
larının ardından daha da keskinleş-
miştir. 

Ülkenin siyasi gündemindeki bir 
diğer öncelikli konuyu ise Kuzey 
Kutup Bölgesi’ndeki (Arktik) güç 
dengeleri ve Grönland’ın durumu 

oluşturmaktadır. Bölgedeki ener-
ji kaynakları, oluşan ticaret yolları, 
madenler ve zengin balıkçılık potan-
siyeli, Grönland’ın stratejik önemini 
artırmaktadır. Nitekim özellikle kü-
resel ısınmanın etkisiyle o bölgede 
eriyen buzullar, açılan yeni alanlar 
Danimarka’nın yanı sıra Rusya, ABD 
ve Çin, Kanada ve diğer İskandinav 
ülkeleri gibi çok sayıda aktörün de 
varlık gösterme arzusunu tetikle-
miştir. (Bkz. AB’nin Arktik Politikası)
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Dano Davası (Dano Case)

–İlke GÖÇMEN–

Dano davası, C-333/13 sayı ve 11 
Kasım 2014 karar tarihli olup özel-
likle Birlik vatandaşlığı ile ilgilidir.
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Dano davasının maddi ve hukuki 
vakaları şöyle özetlenebilir. Bayan 
Dano ve oğlu Florin, Romanya va-
tandaşı olup en son 10 Kasım 2010 
tarihinde Almanya’ya giriş yap-
mıştır. Leipzig şehri, 19 Temmuz 
2011’de Bayan Dano’ya Birlik va-
tandaşları için süresiz ikamet ser-
tifikası vermiş, 28 Ocak 2013’te bu 
sertifikayı yenilemiştir. Bayan Dano 
ve oğlu Florin, Leipzig’e geldiklerin-
den bu yana, kendilerine bakmakta 
olan, Bayan Dano’nun kız kardeşinin 
evinde kalmaktadır. Bayan Dano, Le-
ipzig şehrinden oğlu Florin nedeniy-
le çocuk yardımı almaktadır. Bayan 
Dano, herhangi bir okuldan mezun 
olmadığı gibi, herhangi bir meslek 
sahibi de değildir, dahası ne Alman-
ya’da ne de Romanya’da çalışmıştır 
veya iş bakmaktadır. Bayan Dano ve 
oğlu Florin, Alman hukuku çerçeve-
sinde, 25 Ocak 2012 tarihinde belirli 
bir “özel geri ödemesiz nakdi yarar” 
talep etmiş, reddi üzerine de ulusal 
mahkeme önünde dava açmıştır. 
Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar 
prosedürü aracılığıyla Avrupa Birli-
ği Adalet Divanına (ABAD) taşıyarak 
Avrupa Birliği (AB) hukukunun yo-
rumunu talep etmiştir.

Dano kararı ile ekonomik olarak et-
kin olmayan Birlik vatandaşlarının 
Üye Devlet sosyal yararlarından ne 
ölçüde yararlanabileceği sorusu ya-
nıtlanmıştır. ABAD’a göre, Grzelczyk 
davasından (C–184/99) bu yana ifa-
de edildiği üzere, “Birlik vatandaşlı-
ğı, açıkça öngörülen istisnalara tâbi 
olarak, vatandaşlığına bakılmaksı-
zın kendilerini aynı durumda bulan 
kişilerin hukuken aynı muameleyi 

görmesini sağlayarak Üye Devlet 
vatandaşlarının temel statüsü ola-
caktır”. Bir Birlik vatandaşı, Avrupa 
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaş-
ma (ABİHA) md. 21’deki bir başka 
Üye Devlette serbestçe dolaşma 
ve ikamet etme hakkını kullanmak 
dâhil, kurucu antlaşmanın uygu-
lama alanı içinde oldukça, ABİHA 
md. 18’deki vatandaşlık temelinde 
ayrımcılık yasağını ileri sürebilir. 
ABİHA md. 21’deki hak ise, “kurucu 
antlaşmalarda ve ona etki vermek 
için benimsenen tasarruflarda ön-
görülen sınırlamalara ve koşulla-
ra” uymak kaydıyla söz konusudur. 
Serbest Dolaşım Direktifi (2004/38 
sayılı Direktif) md. 24, ABİHA md. 
18’e nazaran özel hüküm oluşturdu-
ğundan, ayrımcılık yasağı bu temel-
de ele alınmalıdır. Ekonomik olarak 
etkin olmayan Birlik vatandaşları, 
ev sahibi Üye Devlette 3 aydan çok 
5 yıldan az ikamet dönemi içerisin-
de, –diğerlerinin yanında– kendisi 
ve ailesi açısından yeterli kaynakla-
ra sahip olma koşulunu sağlıyorsa 
2004/38 sayılı Direktif çerçevesinde 
ikamet hakkına sahip olur, dolayı-
sıyla da sosyal yardımlar yönünden 
ayrımcılık yasağını ileri sürebilir. Bu 
koşul, “ekonomik olarak etkin olma-
yan Birlik vatandaşlarının ev sahibi 
Üye Devletin refah sistemini kendi 
geçim aracı olarak kullanmasının 
önüne geçmek”, bir başka deyişle 
“Üye Devletlerin sosyal yardım sis-
temleri üstünde yük oluşturmama 
endişesini” gidermek için tasarlan-
mıştır. O halde, bir Üye Devlet, ika-
met hakkını iddia edebilmek adına 
yeterli kaynaklara sahip olmamakla 
birlikte, yalnızca bir başka Üye Dev-
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letin sosyal yardımını elde etmek 
amacıyla serbest dolaşım hakkını 
kullanan, üstelik ekonomik olarak 
etkin olmayan Birlik vatandaşlarına 
sosyal yardım vermeyi geri çevire-
bilir. Somut uyuşmazlıkta, Dano ve 
oğlu Florin, yeterli kaynaklara sahip 
olmadığından 2004/38 sayılı Direk-
tif çerçevesinde ikamet hakkına da 
sahip değildir, dolayısıyla vatandaş-
lık temelinde ayrımcılık yasağını 
da ileri süremez. Dano kararı, bu 
yönüyle, ekonomik olarak etkin ol-
mayan Birlik vatandaşlarının hakla-
rı ile Üye Devletin refah sistemleri 
arasındaki sınır çizgilerini çizmeye 
yönelik kararlardan birisi olmuştur. 
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Dava Ehliyeti   
(Locus Standi)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Dava ehliyeti, mahkeme önünde 
dava açabilme, hukuki olarak yargı-
dan talepte bulunabilme, bir hakkın 
korunmasını veya bir yükümlülüğün 
yerine getirilmesini talep edebilme 
ve mahkeme tarafından talebinin 
dinlenilebilmesi hakkını ifade eder. 
Dava ehliyeti her davacı için aynı 
olmayabilir. Dava ehliyeti, davacı 
olabilecekleri ve bunların davacı 
olabilme şartlarını düzenleyen ku-
rallar ve bu kurallara ilişkin içtihat 
hukuku tarafından belirlenmekte-
dir. Davacının, aleyhine dava açılan 
işlem veya eylemle arasında dava 
açabilmesini ve dolayısıyla yargısal 
korunmasını sağlamaya yeterli nite-
likte bir bağ ve ilintisinin olduğunu 
mahkemeye ispatlayabilme kapasi-
tesini ifade eder. 

Dava ehliyeti yargı yoluna ve hukuki 
çareye göre değişiklik göstermek-
tedir. Çeşitli hukuk sistemlerinde 
dava ehliyetine ilişkin hukuki men-
faat temelli, kişisel haklar (ın ihlali) 
temelli veya actio popularis temelli 
(kamusal veya evrensel bir hak ola-
rak herkese dava açma yetkisinin 
tanınması; kamu yararı gözetilerek 
üçüncü kişiler tarafından açılabilen 
dava) olmak üzere farklı yaklaşım-
lara rastlanmaktadır. Yargısal de-
netimde dava ehliyetinin davanın 
kabulü / kabul edilebilirlik ve do-
layısıyla esasa girilebilmesi için bir 
ön şart teşkil etmesi, temel amacın 
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tasarrufların yargısal denetiminin, 
hukuki menfaati olma veya huku-
ki durumu bu tasarruflardan belirli 
şekilde etkilenme gibi bazı şartlara 
tabi tutularak yargısal denetimin 
ancak ilgili kişilerce açılmasının sağ-
lanması, dolayısıyla yargısal dene-
tim çerçevesinde davanın actio po-
pularis olmasının, yani tasarrufun 
hukuki kesinliğine halel gelmesinin 
ve mahkeme iş yükünün gereğin-
den fazla artmasının önüne geçme 
amaçlıdır. Hukuki ve siyasi yönleri 
bulunan bu ön şart, Avrupa Birliği 
(AB) hukukunda yargısal denetim 
yollarının inşası ve işlevinin belir-
lenmesi, sistemin bütüncül mantığı 
içinde görev bölüşümünün sağlan-
ması için de ayrıca önem arz etmek-
tedir. Kişilerin iptal davası çerçeve-
sindeki hukuki menfaat, doğrudan 
ilgi ve bireysel ilgiyi ispatlaması ge-
reği dava ehliyeti şartlarına örnek 
olarak gösterilebilir. Dava ehliyeti 
meselesi davanın açıldığı zaman-
daki kurallara göre belirlenecektir 
ve bir kamu düzeni meselesi olarak 
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 
tarafından re’sen incelenebilecektir.
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Davignon Raporu 
(Davignon Report)

–Seven ERDOĞAN–

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
üyesi ülkeler arasında dış politika 
alanındaki işbirliğinin geleceğine 
ilişkin 1970’li yıllarda hazırlanan 
raporlardır. 1960’lı yıllarda Avrupa 
bütünleşmesine damgasını vuran 
Fransa Cumhurbaşkanı Charles De 
Gaulle’ün görevinden istifa etme-
si ve yakın zamanda gerçekleşecek 
olan ilk genişleme dalgası, dış po-
litika alanındaki işbirliğini 1960’lı 
yılların sonlarında yeniden Topluluk 
gündemine taşımıştır. Zira Birleşik 
Krallık gibi bir ülkenin AET üyesi 
haline gelmesi ile Topluluğun ulus-
lararası siyasetteki ağırlığının arta-
cağı düşünülmüştür. Bu yüzden dış 
politikaya dair konuların bütünleş-
me kapsamındaki yerine ilişkin bir 
rapor hazırlanması 1969’da öngö-
rülmüştür. Rapor, dönemin Belçika 
Dışişleri Bakanı Vincomte Étienne 
Davignon’un başkanlık ettiği bir ko-
mite tarafından hazırlanmıştır. 1970 
yılında yayınlanan ilk raporda, dış 
politika konularındaki işbirliği kap-
samında AET üyesi ülkelerce hayata 
geçirilebilecek adımlara ilişkin başlı-
ca dört öneri yer almıştır. Bunlardan 
ilki AET üyesi ülkelerin dışişleri ba-
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kanlarının altı ayda bir toplanması, 
ikincisi Üye Devlet dışişleri bakanla-
rından teşkil eden siyasi komitenin 
her altı ayda bir Avrupa Parlamen-
tosunu bilgilendirmesi, üçüncüsü, 
Avrupa Parlamentosuna sunulmak 
üzere siyasi işbirliğine ilişkin senelik 
bir rapor hazırlanması, sonuncusu 
ise üye ülkelerin dışişleri bakanlıkları 
arasında düzenli bilgi paylaşımının 
olmasıdır. Raporda yer alan öneri-
lerin temel amacı, uluslararası siyasi 
gelişmeler karşısında AET üyesi ül-
kelerin tek sesle hareket etmelerine 
veya en azından uyumlu bir tutum 
içinde görünmelerine imkân verecek 
bir yapının işler hale gelmesidir. Söz 
konusu yaklaşım, tüm AET üyeleri ta-
rafından kabul edilmiş ve AB kurum-
sal mekanizması dışında hükümet-
ler-arasıcılığa dayanan Avrupa Siyasi 
İşbirliği varlık kazanmıştır. Bu yolla 
Üye Devletlerin dış politikaya dair 
konularda bilgi paylaşımı, birbirine 
danışması ve dayanışmacı bir tutum 
içinde olmalarının önü açılmıştır. 
1992 yılında imzalanan Maastricht 
Antlaşması ile de bu mekanizma, 
Ortak Dış ve Güvenlik Politikasına 
dönüşmüştür. 1972 yılında hazır-
lanan ikinci Davignon Raporunda 
yer alan öneriler doğrultusunda ise 
dışişleri bakanlarının yılda dört kez 
toplanması ve AET üyesi ülkelerin 
diplomatlarının ve yurtdışı temsilci-
liklerinin Avrupa Siyasi İşbirliği me-
kanizmasına katılımının sağlanma-
sına karar verilmiştir. Bu kapsamda 
diplomatların siyasi komite adı veri-
len bir yapı ile dışişleri bakanları ara-
sındaki görüşmelere destek sunmak 
üzere aylık olarak toplanması uygu-
laması da işlerlik kazanmıştır. 
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Dayanışma Maddesi 
(Solidarity Clause)

Bkz. Dürüst İşbirliği İlkesi

Dayton Barış Anlaşması 
(Dayton Peace 
Agreement)

–Birgül DEMİRTAŞ–

Bosna Hersek’te 1992-1995 yılları 
arasında devam eden savaşı bitiren 
anlaşmadır. Tam adı Bosna Hersek’te 
Barış İçin Genel Çerçeve Anlaşma-
sı’dır (The General Framework Ag-
reement for Peace in Bosnia Herze-
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govina). Anlaşmayı, Bosna Hersek 
Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanı 
Alija İzetbegovic, Hırvatistan adı-
na Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman 
ve Yugoslavya Federal Cumhuriye-
ti adına Cumhurbaşkanı Slobodan 
Miloşeviç imzalamıştır. Anlaşma, 
ABD’nin Ohio Dayton’da bulunan 
askeri hava üssünde ABD yöneti-
minin üç hafta süren yoğun dip-
lomatik arabuluculuk çabalarının 
sonucunda parafe edilmiştir. Ön-
cesinde NATO, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin onayıyla Sırp 
askeri hedeflerine yönelik askeri 
müdahalede bulunmuştur. Miloşe-
viç’in temsil ettiği Yugoslavya Fe-
deral Cumhuriyeti, anlaşmayı hem 
kendi ülkesi adına hem de Bosna 
Hersek’te bulunan Sırp Cumhuriyeti 
(Republika Srpska) adına imzalamış-
tır. Anlaşma ilgili taraf ülkelerin li-
derleri tarafından 21 Kasım 1995’te 
Dayton’da parafe edilmiş, 14 Aralık 
1995’te ise Paris’te imzalanmıştır. 
Anlaşmanın öncelikli hedefi Bos-
na Hersek’te silahların susmasıdır. 
Aynı zamanda ülkede istikrarın ve 
kalıcı barışın inşa edilmesini sağla-
mayı amaçlamıştır. Anlaşmanın sivil 
ve askeri konularla ilgili bölümleri 
mevcuttur. Dayton Barış Anlaşma-
sı, aynı zamanda, Bosna Hersek’in 
anayasasını da içermektedir. Anlaş-
mayla Bosna Hersek, iki entiteye 
ayrılmıştır: Boşnak ve Hırvatların 
çoğunluğu oluşturduğu Bosna Her-
sek Federasyonu ve Sırpların çoğun-
luğu oluşturduğu Sırp Cumhuriyeti. 
Bosna Hersek Federasyonu’na ülke 
topraklarının %51’i, Sırp Cumhuri-
yeti’ne ise %49’u bırakılmıştır. Her 
iki entitenin de kendi hükümeti, 

parlamentosu, polis gücü ve ordusu 
olacak; merkezi hükümet ise sadece 
dış politika, dış ticaret, gümrük po-
litikası ve para politikası gibi sınırlı 
konulardan sorumlu olacaktı. Day-
ton Barış Anlaşması’yla ülke top-
raklarının iki entiteye ayrılması, fiili 
bölünmeye yol açması nedeniyle 
eleştirilmiştir. Ayrıca nüfusun yak-
laşık 1/3’ünü oluşturan Sırp kesimi-
ne toprakların %49’unun verilmesi 
başka bir eleştiri konusu olmuştur. 
Bosna Hersek’teki siyasi ve idari 
yapı, Dayton Barış Anlaşması’yla 
etnisite temelinde inşa edilmiştir. 
Dayton; Boşnaklar, Sırplar ve Hır-
vatlar’ı kurucu halk olarak kabul 
etmiş; ülkede yaşayan diğer halkları 
adeta görmezden gelmiştir. Ülke-
nin her bir kurucu halkı temsilen üç 
cumhurbaşkanı bulunmakta, 8 aylık 
rotasyon usulüne göre cumhurbaş-
kanları görevi yürütmektedir. Bos-
na Hersek, 3 cumhurbaşkanı, 13 
başbakanı ve yüzlerce bakanı olan 
karmaşık bir siyasal sisteme sahip-
tir. Bosna Hersek Cumhuriyeti’nde 
Dayton Anlaşması’yla iki kamaralı 
meclis sistemi kurulmuştur: Halklar 
Meclisi ve Temsilciler Meclisi. Halk-
lar Meclisi’nin her bir kurucu ulus-
tan 5’er kişi olmak üzere toplam 15 
üyesi vardır. Temsilciler Meclisi’nin 
ise 42 üyesi bulunmaktadır. Üye-
lerin 2/3’ü Federasyon’dan, 1/3’ü 
Sırp Cumhuriyeti’nden seçilmekte-
dir. Bir yasa tasarısının geçebilmesi 
için her iki meclisin de onay vermesi 
gerekmektedir. Boşnak, Hırvat ya 
da Sırp parlamenterler, yaşamsal çı-
karlarına aykırı olduğunu belirterek 
bir yasanın çıkmasını engelleyebilir. 
Dayton ayrıca anlaşmanın askeri 
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unsurlarının uygulanabilmesi ve ye-
niden çatışmaların patlak vermesini 
engellemek için NATO’nun Uygu-
lama Gücü (Implementation Force 
– IFOR) adında askeri güç gönder-
mesini öngörmüştür. Dayton’ın ge-
tirdiği önemli bir yenilik de ülkede 
geniş yetkilere sahip olan Uluslara-
rası Yüksek Temsilcilik Ofisi’ni kur-
muş olmasıdır. Dayton, ilk imzalan-
dığı günden bugüne kadar yoğun bir 
şekilde eleştirilmiş, bazı siyasetçiler 
ve uzmanlar tarafından yerine yeni 
bir anlaşmanın imzalanması gerek-
tiği ifade edilmiştir. Ancak, kurucu 
halklar olarak kabul edilen Boş-
naklar, Sırplar ve Hırvatlar arasında 
halihazırda çok sayıda görüş ayrılığı 
bulunduğundan, taraflar arasında 
şu ana kadar temel konularda ortak 
bir paydanın oluşturulması ve yeni 
bir anlaşma imzalanması mümkün 
olmamıştır.
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De Gaspari, Alcide 
(1881-1954)

–Melis BOSTANOĞLU–

Alcide De Gaspari, 1881 yılında 
doğmuştur. Çocukluğunu Avustur-
ya-Macaristan İmparatorluğu’nun 
İtalyanca konuşulan Trento bölge-
sinde geçirmiştir. 1900 yılında filo-
loji okumak için Viyana’ya gitmiştir. 
Daha sonra Katolik öğrenci hareke-
tine katılan Alcide De Gaspari, 1905 
yılında mezun olduğunda, Trenti-
no’ya geri dönmüş ve La Voce Cat-
tolica adlı bir gazetede muhabirlik 
yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda 
Unione Politica Popolare del Tren-
tino adlı siyasi partide aktif bir rol 
alarak, 1911’de Avusturya Temsil-
ciler Meclisi’nde Trentino’yu tem-
sil etmek için seçilmiştir. Bu sırada 
İtalyan azınlığın haklarının iyileştiril-
mesine yönelik kampanyalar yürüt-
müştür. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında si-
yasi olarak tarafsız kalmış olsa da, 
Vatikan’ın savaşı sonlandırma ça-
balarına katılmıştır. 1918 yılında sa-
vaş sona erdiğinde De Gasperi’nin 
memleketi İtalya’nın bir parçası 
haline gelmiştir. 1921 yılında kendi-
sinin de kurucuları arasında yer al-
dığı İtalyan Halk Partisi’nin (Partito 
Popolare Italiano – PPI) milletvekili 
olmuştur. Mussoli’nin önderliğin-
deki faşist hareketim güçlenmesi 
ve PPI’ya şiddet kullanarak gözdağı 
vermesiyle parti, 1926 yılında fes-
hedilmiş ve kapatılmıştır. De Gas-
peri de 1927 yılında tutuklanmış ve 
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dört sene hapis cezasına çarptırıl-
mış ancak Vatikan’ın yardımıyla 18 
ay sonra serbest kalmıştır. Kendisi-
ne sığınma hakkı tanıyan Vatikan’da 
14 yıl boyunca kütüphaneci olarak 
çalışmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nda 
yazdığı ‘Idee ricostruttive’ (Yeniden 
Yapılanma için Fikirler) adlı kitap, 
1943 yılında gizlice kurulan Hristi-
yan Demokratik Partisi’nin manifes-
tosunu şekillendirmiştir. Faşizmin 
düşüşüyle De Gasperi, partinin ba-
şına geçmiş ve 1945 ile 1953 yılla-
rı arasında, sekiz ardıl hükümette, 
başbakanlık yapmıştır. İtalyan de-
mokrasi tarihinde, siyasi açıdan bu 
kadar uzun süre geçerli olan başka 
bir politikacı olmamıştır. “De Gaspa-
rian Çağ” denen bu dönemde İtalya, 
ülke içi demokrasinin güçlendirildiği 
ve ekonomik yeniden yapılanmada 
ilk adımın atıldığı cumhuriyetçi bir 
anayasa ile yeniden inşa edilmiştir. 
De Gaspari ayrıca, uluslararası işbir-
liğinin hevesli bir savunucusu olmuş 
ve İtalya’nın savaş sonrası yeniden 
yapılanmasından sorumlu kişi ola-
rak, İtalya’nın uluslararası sahne-
deki rolünü yeniden canlandırması 
gerektiğine inanmıştır. Bu amaçla, 
Avrupa Konseyi’nin kurulması ve 
İtalya’nın Marshall Planı’na ve NA-
TO’ya dahil olması için çalışmıştır. 

De Gaspari, İkinci Dünya Savaşı’nın 
tüm Avrupalılara şu dersi verdiğini 
düşünmüştür: “Gelecek kaba kuv-
vetle ya da işgal etme arzusuyla 
değil, demokratik metotların sabır-
la uygulanmasıyla, anlaşmanın ya-
pıcı ruhuyla ve özgürlüğe saygıyla 
yeniden inşa edilecek”. De Gaspari 
bu sözü, 1952 yılında Charlemagne 

Ödülü’nü alırken söylemiştir. Bu viz-
yonu, neden Robert Schuman’ın 9 
Mayıs 1950 yılında yaptığı bütünleş-
miş Avrupa çağrısına hızlıca cevap 
verdiğini ortaya koymuştur. Sonra-
sında kurulan Avrupa Kömür ve Çe-
lik Topluluğu (AKÇT) Parlamenterler 
Meclisi’nin ilk Başkanı 1954 yılında 
De Gaspari olmuştur. Ayrıca her ne 
kadar Avrupa Savunma Topluluğu 
nihai olarak başarısız olsa da, De 
Gaspari Avrupa’nın ortak bir savun-
ma politikasına sahip olması ge-
rektiğini savunmuştur. De Gaspari, 
Avrupa bütünleşmesi için atılan ilk 
adımlarda neredeyse yüz yıldır bir-
biriyle savaş halinde olan Almanya 
ve Fransa’nın arabuluculuğunu yap-
ma rolünü üstlenmiştir. Hayatının 
son yıllarında da Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’nun (AET) kuruluşuna il-
ham kaynağı olmuştur. Bu hayalinin 
gerçekleştiğini göremese de –Ağus-
tos 1954’te vefat etmiştir– 1957’de 
Roma Antlaşması imzalandığında 
De Gaspari’nin rolü tasdik edilmiştir. 
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De Gaulle, Charles 
(1890-1970)

–Selvi EREN– 

1890 tarihinde Fransa’nın Lille ken-
tinde doğan Charles André Joseph 
Marie de Gaulle, İkinci Dünya Sava-
şı’nda Almanlara karşı verilen mü-
cadelenin lideri ve Beşinci Cumhu-
riyet’in ilk Cumhurbaşkanı’dır. Char-
les de Gaulle, 1908 yılında Saint-Cyr 
Askeri Okulu’na başlamış ve askeri 
kariyerinde hızlı bir şekilde yüksel-
miştir. 1922 yılında Yüksek Savaş 
Okulu’na başlayan de Gaulle, 1925 
yılında Yüksek Savaş Konseyi’nde 
Mareşal Pétain kabinesinde başkan 
yardımcılığı görevine getirilmiştir. 

De Gaulle, İki Dünya Savaşı ara-
sı dönemde askeriyede gereken 
reformlara ve siyaset ile ilişkisine 
dair düşüncelerini kaleme almıştır. 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Ma-
reşal Pétain’in Almanlarla ateşkes 
imzalamasını kabul etmeyerek Bir-
leşik Krallık Başbakanı Winston 
Churchill ile görüşmüştür. 18 Hazi-
ran 1940 tarihinde, BBC yayını ile 
Fransız güçlerini isyana çağırmış ve 
direnişi başlatmıştır. Churchill tara-
fından “Özgür Fransızların lideri” 
olarak nitelendirilen de Gaulle için 
Fransız hükümeti idam karar ver-
miştir. 14 Haziran 1944 tarihinde 
başkente geri dönen General de 
Gaulle, Fransız halkı tarafından bir 
savaş kahramanı olarak benimsen-
miştir ve 26 Ağustos 1944 tarihinde 
Champs-Elysée meydanına çıkarak 
zaferini ilan etmiştir.

Savaş sonrasında kurulan Geçici 
Hükümet’te Kurucu Meclis üyeleri 
ile fikir ayrılıkları yaşayan General 
de Gaulle, 20 Ocak 1946 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa 
etmiştir. 1947 yılında Anayasal re-
form yapılmasını savunan Fransız 
Halkı Topluluğu (Rassemblement du 
Peuple Français-RPF) isimli bir parti 
kurarak; Geçici Hükümet’in Üçüncü 
Cumhuriyet’ten farklı olmadığına 
dair fikirlerini yeniden ortaya koy-
muştur. Partisinin seçim başarısı 
kısa süren de Gaulle, 1953 yılında 
Parti’yi kapatmıştır. 1 Kasım 1954 
tarihinde başlayan Cezayir Bağım-
sızlık Savaşı’nın ardından General 
de Gaulle’ün yönetimi devralması 
gerektiği görüşü yeniden güç ka-
zanmıştır. Dördüncü Cumhuriyet’te 
sağlanamayan istikrar nedeniyle de 
Gaulle, 1 Haziran 1958 tarihinde 
Dördüncü Cumhuriyet Konseyi Baş-
kanlığı görevine getirilmiştir. Yeni bir 
Anayasa hazırlanarak 28 Eylül 1958 
tarihinde halkoyuna sunulmuş ve 
yüzde 79,2’lik “evet” oyu ile kabul 
edilmiştir. Beşinci Cumhuriyet ola-
rak adlandırılan dönemin ilk Cum-
hurbaşkanı da 21 Aralık 1958 tarihli 
dolaylı genel oylama sonucunda 
Charles de Gaulle olmuştur. 

Cumhurbaşkanlığı döneminde dış 
politikada ulusal bağımsızlık temel-
li bir yaklaşım benimseyen General 
de Gaulle, özellikle Sovyetler Birliği 
ve ABD’ye karşı güçlü ve bağımsız 
bir Avrupa hedefini vurgulamıştır. 
Bu anlamda, Federal Almanya ile 
yakınlaşarak Alman-Fransız dost-
luğunu ve işbirliğini pekiştirmeye 
çalışan de Gaulle, Şansölye Konrad 
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Adenauer ile Elysée Antlaşması’nı 
imzalamıştır. 22 Ocak 1963 yılında 
imzalanan antlaşma ile Fransa ve Al-
manya arasında dışişleri, savunma, 
eğitim ve gençlik konularında devlet 
ve hükümet başkanları ve bakanlar 
seviyesinde karşılıklı fikir alışverişle-
ri yapılacağı öngörülmüştür. Birleşik 
Krallık’ın 1961 ve 1967 yıllarındaki 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
üyelik başvurusunu veto eden de 
Gaulle, bunun sebebini Birleşik Kral-
lık ile ABD arasındaki yakın ilişkilerle 
açıklamıştır. 

1964 yılında yapılan seçimlerde ye-
niden Cumhurbaşkanı seçilen de 
Gaulle, ülkede çok yönlü reformlar 
yapmaya çalışmıştır. 1966 yılında 
Fransa’nın Kuzey Atlantik Antlaş-
ması Örgütü’nün (NATO) askeri ka-
nadından ayrıldığını açıklayan de 
Gaulle, Fransa’nın hem üçüncü ül-
kelere karşı hem de AET içerisindeki 
siyasi bağımsızlığını koruma hedefi-
ni benimsemiştir. 

1968 yılının mayıs ayında Paris’te 
başlayarak devamında etkileri tüm 
dünyada etkileri hissedilen öğrenci 
hareketi de Gaulle iktidarına karşı 
çok önemli bir muhalif hareket ol-
muş ve 1968 hareketi, iç siyasette 
reformlar yapılmasını teşvik etmiş-
tir. Başarılı olmayan ve tepkileri din-
dirmeye yetmeyen reform hareket-
leri sonrası 27 Nisan 1969 tarihinde 
gücün merkezileşmesine bir son 
vererek Senato yetkilerinde deği-
şiklikler getiren anayasa halkın oy-
lamasına sunulmuştur. Yüzde 52,4 
oranında “hayır” oyu ile reddedilen 
anayasal değişiklik paketi sonrası 

General de Gaulle, 1969 yılında isti-
fa etmiş, 1970 yılında vefat etmiştir. 
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Defrenne Davası 
(Defrenne Case)

–İlke GÖÇMEN–

Defrenne davası, Case 43/75 sayı ve 
8 Nisan 1976 karar tarihli olup özel-
likle doğrudan etki ilkesi ile ilgilidir.

Defrenne davasının maddi ve huku-
ki vakaları şöyle özetlenebilir. Avru-
pa Ekonomik Topluluğu (AET) Ant-
laşması md. 119’a göre: “her Üye 
Devlet, … kadın ve erkek işçilere, 
aynı veya eşit değerde iş için eşit üc-
ret ilkesinin uygulanmasını sağlar”. 
Bayan Defrenne, Sabena S.A. şirke-
tinde hostes olarak çalışmaktadır. 
Bayan Defrenne, 15 Şubat 1963 ile 1 
Şubat 1966 tarihleri arasında kabin 
hostesi olarak çalışırken kendisiyle 
aynı işi yapan erkek meslektaşları ile 
aynı ücreti almaması nedeniyle cin-
siyet ayrımcılığına maruz kaldığını 
ileri sürerek ulusal mahkeme önün-
de dava açmıştır. Bu davada, Bayan 
Defrenne ve Sabena S.A. şirketi, er-
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kek ve kadın kabin hosteslerin aynı 
işi yaptığı ve ücret yönünden ayrım-
cılık olduğu konusunda hemfikirdir. 
Ulusal mahkeme, bu arka planda, 
meseleyi ön karar prosedürü ara-
cılığıyla Avrupa Birliği Adalet Diva-
nı’na (ABAD) taşıyarak AB hukuku-
nun yorumunu talep etmiştir.

ABAD, Defrenne kararı ile şu tespit-
lerde bulunmuştur. İlk olarak, AET 
Antlaşması md. 119 doğrudan etkili 
midir sorusu yanıtlanmıştır. ABAD’a 
göre bu maddenin doğrudan etkisi 
sorusu, “eşit ücret ilkesinin niteliği, 
bu hükmün amacı ve kurucu antlaş-
ma sistemindeki yeri ışığında” ya-
nıtlanmalıdır. Bu hüküm, hem eko-
nomik (Birlik içi rekabet yönünden 
rekabetsel dezavantajın önüne geç-
mek) hem de sosyal (çalışma koşul-
larını iyileştirmek) olmak üzere çifte 
amaç gütmektedir. Öyleyse eşit iş 
için eşit ücret ilkesi Birliğin temel-
lerinden birisidir. Bundan başka eşit 
veya eşit değerde iş için eşit ücret 
ilkesi ile ilgili olarak özellikle doğru-
dan ayrımcılık hâli “ilgili durumun 
salt hukuki analizi temelinde” belir-
lenebilir nitelik taşır. 119. madde, en 
azından bu tür hâller için doğrudan 
etkili olarak ulusal mahkemelerce 
korunması gereken bireysel haklara 
vücut verebilir. Bu çerçevede her ne 
kadar bu madde açıkça Üye Dev-
letlerden bahsetse bile bireyler de, 
Üye Devletlere yönelik yükümlülük-
lerin yerine getirilmesinden çıkarla-
rı oldukça, aynı madde aracılığıyla 
hakka sahip olabilir. Bu yönden 119. 
madde, Üye Devletlere zorunlu ola-
rak erişilmesi gerekli spesifik bir so-
nucu ortaya çıkarma yükümlülüğü 

getirmektedir. Nihayet: “119. mad-
denin emredici niteliği gereği erkek 
ve kadın arasındaki ayrımcılık yasa-
ğı, kamu otoritelerinin işlemlerinin 
yanı sıra hem ücretli istihdamı toplu 
olarak düzenlemeyi amaçlayan her 
türlü anlaşmaya hem de bireyler 
arasındaki sözleşmelere uygulanır”. 
Defrenne kararı, bu yönüyle, kurucu 
antlaşmanın yalnızca dikey ilişkiler 
bakımından (dikey doğrudan etki) 
değil, yatay ilişkiler bakımından da 
(yatay doğrudan etki) doğrudan et-
kiye elverişli olduğunu gösteren ilk 
karar olmuştur. 

İkinci olarak, AET Antlaşması md. 
119’un ne zamandan beridir doğ-
rudan etkili olduğu ve verilecek 
kararın zamansal etkileri üstünde 
durulmuştur. ABAD’a göre, birinci-
si, bu madde kurucu devletler ba-
kımından geçiş döneminin ikinci 
aşamasının başı olan 1 Ocak 1962 
itibariyle, yeni üye olan devletler 
bakımından katılım antlaşmasının 
yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Ocak 
1973 itibariyle doğrudan etkilidir. 
İkincisi, İrlanda ve Birleşik Krallık, 
olası olumsuz ekonomik sonuçla-
rına dikkat çekerek, bu madde ile 
ilgili olarak verilecek kararın zaman 
bakımından geçmişe dönük etki 
etmemesi talebinde bulunmuştur. 
ABAD’a göre, kural olarak, AB huku-
ku kuralı yorumladığında yürürlüğe 
girdiği andan itibaren olan anlamı 
ve kapsamı belirlenmiş sayılır. Bu-
nunla birlikte, istisnai olarak, hu-
kuki kesinlik ilkesi çerçevesinde, iyi 
niyetle tamamlanan hukuki ilişkileri 
sorgulanabilir kılmamak adına, ka-
rarın geriye dönük etki doğurması 
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sınırlanabilir. Komisyon’un sunduğu 
bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla, eşit 
veya eşit değerde iş için eşit ücret 
ilkesi, her bir devlette önemli fark-
lılıklar ve çelişkiler ile uygulanmak-
tadır. Komisyon, bu ilkeyi ihlal etti-
ğini düşündüğü Üye Devletlere karşı 
ihlal prosedürünü başlatma niyetini 
ortaya koyduysa da devamını getir-
memiştir. Bu durum, bu maddenin 
etkileri hakkında hatalı bir izlenimin 
pekişmesine yol açmış olabilir. Bu 
koşullar altında ister kamu ister özel 
olsun içerilen tüm çıkarları etkileyen 
önemli hukuki kesinlik mülahazaları, 
geçmişe dönük meselelerin yeniden 
açılmasını ilke olarak imkânsız kıl-
maktadır. AET Antlaşması md. 119, 
aynı konuyla ilgili olarak hâlihazırda 
dava açmış veya benzer hukuki giri-
şimlerde bulunmuş kişiler hariç, bu 
karar tarihinden önceki dönemler 
ile ilgili olarak kullanılamaz. Defren-
ne kararı, bu yönüyle, ön karar pro-
sedürü çerçevesinde alınan kararın 
zamansal etkilerine örnek oluşturan 
kararlardan birisidir.
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Değerler (Values) 

Bkz. Avrupa Birliği Değerleri

Değişken Geometrili 
Avrupa (“Variable-
Geometry” Europe)

–Haluk ÖZDEMİR–

Değişken Geometrili Avrupa kav-
ramı, bütünleşmenin esnek bir şe-
kilde yürütülmesiyle ilgilidir. (Bkz. 
Farklılaştırılmış Entegrasyon) Es-
neklik tartışmasının ortaya çıkışı ise 
üye sayısının artışıyla bağlantılı bir 
dizi sorunla yakından ilişkilidir. Altı 
ülkeyle başlayan Avrupa’da bütün-
leşme çabaları başarılı bir şekilde 
ilerledikçe bölge ülkelerinin bu sü-
rece olan ilgisi artmış, genişleme 
politikası çerçevesinde yeni ülkele-
rin katılımıyla birlikte üye sayısı art-
mıştır. Üye sayısının artışı, en genel 
şekliyle iki temel sorunu beraberin-
de getirmiştir. Bunlardan birincisi, 
üye ülkelerin bütünleşmeye dair 
algı ve amaçlarındaki çeşitlenmedir. 
Başlangıçtaki altı kurucu üye (Bkz. 
Altılar) nispeten benzer amaç ve 
güdülerle bütünleşme sürecini baş-
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latmıştı. Daha sonraki süreçte Birle-
şik Krallık gibi stratejik gerekçelerle, 
Yunanistan, İspanya ve Portekiz 
gibi iç politika nedenleriyle diğer 
ülkeler de bu sürece dahil olmuştur. 
Bu da farklı amaçlara sahip ülkelerin 
bütünleşmeye dahil olması sonucu-
nu doğurmuştur. İkinci sorun, üye 
artışıyla birlikte gelen karar alma 
sürecindeki zorluklardır. Altı ülkeli 
bir birlikle yirmi yedi ülkeli bir bir-
liğin karar alma süreçleri, özellikle 
fikir ve çıkar farklılıkları nedeniyle 
aynı şekilde yürütülemez. Nitekim 
Parasal Birlik, Schengen serbest 
dolaşım uygulaması ve ortak dış po-
litika konularında bazı ülkeler istek-
siz davranırken bazı başka ülkeler 
de bütünleşme sürecinin geleceği 
açısından bu uygulamalara hayati 
önem atfetmiştir. Bu durumda yine 
en genel ifadeyle iki grup ülke orta-
ya çıkmıştır: bütünleşmenin daha 
hızlı ilerlemesini ve daha ileriye git-
mesini isteyenler ve bütünleşmenin 
çok hızlı ilerlediğini ve yavaşlaması 
gerektiğini düşünen ülkeler. Bu du-
rumda Avrupa bütünleşmesi, biri 
gaza diğeri frene basan iki sürücülü 
bir araç gibi yürümeye başlamıştır.

Bu genel çerçeve içerisinde bütün-
leşmenin nasıl ilerleyebileceğine 
dair çeşitli öneri ve fikirler ortaya 
atılmış, bunlardan bir kısmı haya-
ta geçirilebilmiş, bir kısmı ise tartı-
şılmaya devam etmektedir. Genel 
kanı, bütünleşmenin eskisi gibi yü-
rüyemeyeceği ve daha esnek bir 
mekanizma geliştirilmesi gerektiği 
yönündedir. Bu esnekliği sağlama-
nın çeşitli yolları vardır. Örneğin ka-
rarların oybirliği yerine oyçokluğu 

ile alınmaya başlaması gibi. Ancak 
nitelikli oyçokluğu uygulamasının 
hayata geçirilmesi, bütünleşmenin 
ilerleyişine ivme kazandırması ne-
deniyle süreci frenlemek isteyen 
ülkeleri rahatsız etmiştir. Örneğin 
ulusal kurumların etki kapasitesinin 
giderek azaldığını düşünen Birleşik 
Krallık, Brexit sürecini başlatarak bu 
eğilimden duyduğu rahatsızlığı gös-
termiş ve üyelikten ayrılma prose-
dürünü başlatmıştır.

Bütünleşmenin, bazı üyeleri rahat-
sız etmeden daha esnek bir şekil-
de ilerlemesi gerektiği konusunda 
yaygın bir kanaat oluşmaya başlar-
ken, bunun nasıl yapılabileceğine 
dair çeşitli öneriler ortaya atılmıştır. 
Buna göre üye ülkelerin hep birlikte 
ilerlediği bir bütünleşme yerine, hız-
lı ilerlemek isteyenlerin diğerlerini 
beklemeden bütünleşmeyi ilerletti-
ği ve diğerlerinin hazır olana kadar 
bu sürece katılmadığı bir bütünleş-
me modeli tartışılmaya başlanmış-
tır. Parasal birlik konusunda olduğu 
gibi farklı ülkelerin farklı yükümlü-
lükler altına girdiği ve bütünleşme 
sürecinin asimetrik olarak ilerlediği 
bu süreç değişken geometri olarak 
anılmaktadır. Avrupa Birliği (AB) 
içerisinde ülkelerin bütünleşme-
ye böyle farklı düzey ve biçimlerde 
katılmasına da değişken geometrili 
Avrupa denilmektedir. Buna göre 
bütünleşme, standart bir biçim ye-
rine her üye açısından farklı bir şekil 
ve görünümde olabilecektir. Değiş-
ken geometri tartışmalarında ileri 
sürülen öneriler, zaman (çok vitesli 
(iki vitesli) Avrupa), mekân (içiçe 
geçmiş halkalar Avrupası) ve konu 
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(Â la Carte Avrupa) açısından ayrı 
ayrı sınıflandırılabilir.
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Deklarasyon 
(Declaration)

Bkz. Bildiri

Delors Raporu   
(Delors Report)

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Avrupa Birliği’nde (AB)’de Ekono-
mik ve Parasal Birliğin (EPB) haya-
ta geçirilmesi hedefi 28-29 Haziran 
1988’de toplanan Hannover Zir-
vesi’nde teyit edilmiş ve dönemin 
Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques 
Delors başkanlığında 12 AB üyesi 

ülke merkez bankaları başkanlarının 
yer aldığı bir komite, EPB’nin oluş-
turulması için gerekli aşamaların 
belirlenmesi amacıyla görevlendiril-
miştir. 

Komite tarafından hazırlanan ve 
Delors Raporu olarak anılan, “Av-
rupa Topluluğu’nda Ekonomik ve 
Parasal Birlik Kurulmasına ilişkin 
Rapor” Nisan 1989’da açıklanmış ve 
Haziran 1989’da AB Konseyi Madrid 
Zirvesi’nde tüm üye ülkelerce kabul 
edilmiştir. Delors Raporu, 1970 yı-
lında hazırlanan Werner Raporu’n-
dan sonra Avrupa’da ekonomik ve 
parasal birliğin gerçekleştirilmesi-
ne yönelik ikinci önemli teşebbüs-
tür. Delors Raporu temel olarak, 
EPB’nin son aşamasına geçilmeden 
önce üye ülkeler arasında ekonomik 
yakınsamanın sağlanmasına ihtiyaç 
bulunduğunu belirtilmiştir. Rapor 
EPB’nin reformuna yönelik çalışma-
larda öncü model teşkil etmektedir. 

Rapor kapsamında EPB’nin 1990-
2002 döneminde üç aşamada haya-
ta geçirilmesi planlanmış ve her bir 
aşamada atılacak adımlar ortaya ko-
yulmuştur. İlk aşama, antlaşmaların 
gözden geçirilmesine ihtiyaç olma-
dan mevcut kurumlar ile işleyerek 
Tek Pazar’ın tamamlanması, EPB’ye 
ilişkin antlaşmasının görüşülmesi ve 
onaylanması; ikinci aşamada ulusal 
merkez bankaları ile birlikte faali-
yet gösterecek olan Avrupa Mer-
kez Bankaları Sistemi’nin uygulan-
maya başlanması, ortak bir karar 
mekanizması kapsamında ortak bir 
para enstitüsünün kurulması, son 
aşama olarak da Birlik kurumlarına 
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ekonomik bir otorite verilmesi ve 
döviz kurlarının geri dönülemez bir 
şekilde tek para birimine çevrilerek 
ulusal para birimlerinin yerini alması 
önerilmektedir. 

Delors Raporu’nun ilk bölümü AB’de 
ekonomik ve parasal bütünleşmeye 
ilişkin geçmiş deneyimleri ve geliş-
meleri analiz ederken ikinci bölümü 
EPB’nin kurulmasının temel öğeleri 
ve etkilerini değerlendirmektedir. 
3’üncü bölümü ise 3 aşamada ger-
çekleşmesi öngörülen EPB tasarı-
sını ortaya koymaktadır. Raporda 
EPB’nin mutlak bir gereksinim oldu-
ğunu ortaya koyulmamakla birlikte 
EPB’ye doğru ilerlemenin sınırların 
kaldırıldığı bir AB pazarının kurul-
ması taahhüdünün bir sonucu ol-
duğu belirtilmektedir. Raporda pa-
rasal birliğin ortak para politikasını 
gerektirdiği, bunun için de ortak bir 
parasal kurumun oluşturulması tav-
siye ediliyor. Ekonomik birliğin ise 4 
temel öğeden oluştuğu belirtilmek-
tedir: Tek pazar, rekabet politikaları 
ve piyasa mekanizmasının güçlen-
dirilmesine yönelik diğer önlemler, 
ortak bölgesel ve yapısal politikalar 
ve bütçe politikalarına ilişkin bağla-
yıcı kuralları içeren makroekonomik 
politika koordinasyonu.

Rapor ekonomik ve parasal politi-
kanın birbirine paralel ve dengeli 
şekilde uygulanmasının önemi üze-
rinde durmakta ve para politikasının 
ekonomik yakınsama sağlanması 
halinde uygulanabileceğini belirt-
mektedir. Tek Pazar programının ta-
mamlanması ve ilgili ülkelerin bütçe 
konsolidasyonu programlarıyla fark-

lılıklarının azaltılması EPB’de 1’inci 
aşamadan 2’nci aşamaya geçiş için 
gerekli şartlar olarak görülmüştür. 
EPB’nin 3’üncü aşamasında ise iyi 
işleyen bir ekonomik sütunun fark-
lılıkların azaltılması ve AB genelinde 
bir politika oluşturulabilmesi açısın-
dan önem taşıdığı belirtilmektedir. 
Raporda döviz kuru mekanizmasının 
olmaması halinde ekonomik denge-
sizliklerin düzeltilmesi ve önlenme-
si amacıyla ulusal düzeyde ücret ve 
fiyat esnekliği ile birlikte işgücünün 
hareketliliğinin önemine işaret edil-
mektedir.

Raporda ayrıca EPB’nin son aşama-
sında makroekonomik politika ko-
ordinasyonu gerekli görülmekte ve 
bu kapsamda Toplulukta dönemsel 
olarak kısa ve orta vadeli ekonomik 
gelişmelerin ortak değerlendirilmesi 
için bir çerçeve oluşturulmasının ge-
reği belirtilmektedir. Bütçe alanında 
ise bağlayıcı kurallar ve bütçe açık-
larına üst limit getirilmesi, sağlam 
bir mali politika yürütülebilmesi için 
ulusal bütçe politikalarının koordi-
nasyonun gerektiği belirtilmektedir. 

Raporda EPB’nin kurulmasının 
AB’nin dünya ekonomisindeki rolü 
açısından da önemi değerlendiril-
mekte ve AB’nin tek sesle uluslarara-
sı ekonomik arenada etkili olmasının 
gerekliliği belirtilmektedir. Kurumsal 
düzenlemelere ilişkin olarak ise ra-
porda federal bir yapı ile Avrupa 
Merkez Bankaları Sistemi’nin kurul-
ması önerilerek, merkezinde ortak 
bir merkez bankası ve ulusal merkez 
bankalarından oluşan bir sistem ile 
fiyat istikrarının sağlanması Topluluk 
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düzeyinde ve ekonomi politikalarını 
desteklemesi ulusal bankaların de-
netimine katılması önerilmektedir.   

Raporun 3’üncü ve son bölümünde 
3 aşamada EPB’ye geçiş ve bunun 
için gerekli ekonomik ve kurumsal 
şartlar anlatılmakta ancak bir aşa-
madan diğerine geçişte kesin tarih-
ler belirlemenin güçlüğü önerilmek-
te ve bunun için AB Konseyi’nin ona-
yının gerekli olduğu belirtilmektedir. 
Bütün üye ülkelerin EPB’nin önemi 
ve bunun gerçekleştirilmesine olan 
bağlılığının önemine işaret etmek-
tedir.
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Delors, Jacques (1925-)

–Selvi EREN– 

Jacques Delors Avrupa bütünleşme-
si tarihinde 1985 ile 1995 yılları ara-
sında sekizinci Avrupa Komisyonu 
Başkanı olarak görev yaptığı dönem 
gelişmelerine katkısı ile anılmakta-
dır. 1925 yılında Fransa’nın başkenti 
Paris’te doğmuştur. 1945 yılından 
itibaren Fransa Bankası’nda görev 
yapan Fransız ekonomist ve politika-
cı, 1962-1969 yılları arasında Fransa 
Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde gö-
rev almış; Genel Planlama Komite-
si’nde sosyal politikalardan sorumlu 
Başkanlığa getirilmiştir. 1969’dan 
1972 yılına kadar dönemin Başba-
kanı Jacques Chaban Delmas’nın ka-
binesinde yer alan Jacques Delors, 
bunu takip eden 1974-1979 döne-
minde, Paris-Dauphine Üniversite-
si’nde öğretim görevlisi olarak görev 
yapmıştır. 1979 yılında gerçekleşen 
ilk doğrudan Avrupa Parlamentosu 
(AP) seçimlerinde milletvekili se-
çilen Jacques Delors, 1981’e kadar 
Ekonomik ve Parasal İşler Komite-
si’ni yönetmiştir. 1981 yılının mayıs 
ayında ise Cumhurbaşkanı François 
Mitterrand tarafından Fransa Eko-
nomi ve Finans Bakanı olarak atan-
mıştır. 1985 yılında Avrupa Komis-
yonu Başkanlığı için Bakanlık’tan 
ayrılan Delors, iki dönem Avrupa 
Komisyonu’nun başkanlığı yapmıştır. 
Delors’un Komisyon Başkanlığı dö-
neminde, entegrasyon sürecine dair 
önem arz eden Avrupa Tek Senedi 
ile Maastricht Antlaşması imzalan-
mış ve yürürlüğe girmiştir. 
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1987 tarihli Avrupa Tek Senedi, Av-
rupa Tek Pazarı’nın oluşturulmasını 
hızlandıran bir yapı taşıdır. Jacqu-
es Delors’un hazırladığı Ekonomik 
ve Parasal Birlik Raporu, 12 Nisan 
1989’da yayımlanmıştır. Ardından 
hızlanan gelişmelerle, 1 Kasım 1993 
tarihli Maastricht Antlaşması, en-
tegrasyon yapısını üç sütunlu bir 
hale getirerek Avrupa Birliği’nin 
(AB) temelini atmıştır. Delors Komis-
yonu döneminde gerçekleşen diğer 
gelişmeler arasında 1987 yılında 
başlatılan Erasmus Programı da bu-
lunmaktadır. 

1995 yılında Komisyon Başkanlığı 
görevini tamamlayan Delors, Ekim 
1996’da Paris’te “Notre Europe” 
(“Avrupamız”) isimli bir araştırma 
merkezi kurmuştur. Kurumun günü-
müzdeki ismi Notre Europe Institut 
Jacques Delors’dur. Jacques Delors 
aynı zamanda 1992 ile 1996 yılları 
arasında BM Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü’nün (UNESCO) Uluslararası 
Eğitim Komisyonu’nun Başkanlığını 
yürütmüştür. 
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Demir Davası   
(Demir Case) 

–İlke GÖÇMEN–

Demir davası, C-225/12 sayı ve 7 Ka-
sım 2013 karar tarihli olup özellikle 
Türkiye – Avrupa Birliği (AB) ortak-
lık hukukunun maddi boyutu –Türk 
işçileri– ile ilgilidir.

Demir davasının maddi ve huku-
ki vakaları şöyle özetlenebilir. Bay 
Demir, Türk vatandaşı olup 25 Ey-
lül 1973 doğumludur. Bay Demir, 
ilk kez, 1 Ekim 1970’te Hollanda’ya 
gelmiş, daha sonra sınır dışı edilmiş, 
4 Kasım 1992’de Hollanda’ya dö-
nerek Hollanda vatandaşı birisi ile 
birlikte Hollanda’da yaşamak için 
ikamet iznine başvurmuştur. Yetki-
li makamlar bu başvuruyu ve ona 
karşı yapılan itirazı reddetmiştir. Bay 
Demir, 19 Nisan 1993’te bu kez Hol-
landa vatandaşı eşi ile birlikte Hol-
landa’da yaşamak için ikamet iznine 
başvurmuştur. Yetkili makamlar, bu 
kez ikamet iznini vermiş ve 18 Tem-
muz 1995’e kadar da uzatmıştır. Bay 
Demir, bu dönemde çeşitli işveren-
ler için çalışmış, ama herhangi birisi 
için bir sene boyunca çalışmamıştır. 
Bay Demir, eşinden boşandıktan 
sonra 1995 ile 2002 arasında ikamet 
izni için birkaç kez başvuru yapmış, 
ancak her bir başvuru reddedilmiş, 
itirazlar da sonuçsuz kalmıştır. Bay 
Demir, 1 Şubat 2007’de bir Hollanda 
teşebbüsünde üç yıllık sözleşme ile 
işe başlamıştır. Yetkili makamlar, bu 
işverene Bay Demir için 7 Ocak’tan 
7 Aralık 2008’e kadar geçerli bir ça-
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lışma izni vermiş, daha sonra da bu 
izni uzatmamıştır. Bay Demir, 13 Şu-
bat 2007 tarihinde ikamet izni için 
başvurmuş, ancak yine ret cevabı 
almış ve itirazı sonuç vermemiştir. 
Ulusal mahkeme, konu önüne ge-
tirildiğinde, 16 Haziran 2008 tarihli 
kararı ile –diğerlerinin yanında– Bay 
Demir’in geçici bir ikamet izni sahi-
bi olmadığı için durumunun düzen-
siz olduğuna, dolayısıyla 1/80 sayılı 
Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) md. 
13’teki yeni kısıtlama getirme yasa-
ğından faydalanamayacağına karar 
vermiştir. Bay Demir, olumsuz çıkan 
ilk derece mahkemesi kararına kar-
şı itiraz yoluna gitmiştir. Üst derece 
mahkemesi, meseleyi ön karar pro-
sedürü aracılığıyla Avrupa Birliği 
Adalet Divanına (ABAD) taşıyarak 
AB hukukunun yorumunu talep et-
miştir.

Demir kararı ile 1/80 sayılı OKK md. 
13’ün kapsamı üstünde durulmuş-
tur. ABAD’a göre, öncelikle, yerleşik 
içtihat hukukuna göre bu madde, 
“bir Üye Devletin, ülkesindeki bir 
Türk vatandaşının işçilerin dolaşım 
serbestîsini, ilgili Üye Devlette 1/80 
sayılı Karar’ın yürürlüğe girdiği anda 
uygulananlardan daha kısıtlayıcı 
koşullara tabi tutma hedefi veya 
etkisine sahip her türlü yeni önlemi 
almasını yasaklar”. Şimdiye kadar, 
bu madde, bir ülkeye giriş ile ilgili 
maddi ve/veya usuli koşullara kar-
şı kullanılabilmiştir. Bu maddedeki 
“hukuka uygun” terimi, ilgili Türk 
işçisinin ev sahibi Üye Devletin giriş, 
ikamet ve uygun olduğunda istih-
dam ile ilgili kurallarına uymuş ol-
masını gerektirir. Bu terim, ev sahibi 

Üye Devletin ülkesinde istikrarlı ve 
güvenli bir durumun varlığını gerek-
tirir. Bir Türk vatandaşı, nihai onaya 
tabi geçici ikamet izni ile bir Üye 
Devlette bulunuyorsa bu, 1/80 sa-
yılı OKK md. 13 anlamında “hukuka 
uygun” olarak görülemez. Bu mad-
de, durumu hukuka aykırı olan bir 
Türk vatandaşına yardımcı olamaz. 
Buna karşın, ev sahibi Üye Devlet, 
ülkesine girişe, ikamete ve uygun 
olduğunda istihdama ilişkin maddi 
ve/veya usuli koşullar benimseye-
rek veya koşulları değiştirerek Türk 
vatandaşlarının durumunun hukuka 
uygunluğu kriterlerini tanımlayan 
önlemler aldığında, bu önlemler, 
1/80 sayılı OKK md. 13’ün kapsamı 
içerisinde kalır. Bununla birlikte, 
böyle bir kısıtlama, kamu yararına 
ilişkin ağır basan sebepler ile haklı 
gösterilemediği ve orantılılık ilke-
sine uygun olmadığı, yani güttüğü 
meşru amaca erişmek için uygun ol-
madığı veya ona erişmek için gerek-
li olanın ötesine geçtiği müddetçe 
yasaklanmıştır. Demir kararı, bu yö-
nüyle, ülkeye girişe, ikamete ve is-
tihdama ilişkin maddi ve/veya usuli 
koşullardaki değişikliklerin 1/80 sa-
yılı OKK md. 13’ün konu bakımından 
kapsamı içinde kaldığını gösteren ve 
yeni kısıtlama oluşturan bir ulusal 
önlemin mutlak olarak AB hukuku-
na aykırı olmadığına, bilakis duruma 
göre haklı gösterilebilir olduğuna 
işaret eden ilk karar olmuştur. 
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Demirel Davası  
(Demirel Case) 

–İlke GÖÇMEN–

Demirel davası, Case 12/86 sayı ve 
30 Eylül 1987 karar tarihli olup özel-
likle Türkiye – Avrupa Birliği (AB) 
ortaklık hukukunun kurumsal boyu-
tu –ortaklık hukukunun etkileri– ile 
ilgilidir.

Demirel davasının maddi ve huku-
ki vakaları şöyle özetlenebilir. Bay 
Demirel, Türk vatandaşı olup 1979 
yılından bu yana Almanya’da yaşa-
makta ve çalışmaktadır. Bayan Demi-
rel, Türk vatandaşı olup aile birleşi-
mi amaçlı değil de, ziyaret amaçlı bir 
vize ile ancak aile birleşimini amaç-
layarak kocasının yanına gelmiştir. 
Alman makamları, vize süresinin 
sona ermesi nedeniyle Bayan Demi-
rel hakkında gerektiğinde sınır dışı 
etmeyi de içerecek biçimde ülkeden 
çıkma kararı vermiştir. Üçüncü ülke 
vatandaşlarının aile birleşimi 1982 
ve 1984 yıllarındaki değişiklikler ne-
ticesinde ağırlaşmıştır: Bir yabancı, 
3 yıl yerine artık 8 yıldır Almanya’da 
sürekli ve hukuka uygun olarak ika-
met ettiğinde aile birleşimi söz ko-
nusu olabilecektir. Bay Demirel ise, 
uyuşmazlık anında bu koşulu kar-
şılayamamaktadır. Bayan Demirel, 
kendisi hakkında alınan ülkeden çık-
ma kararına karşı ulusal mahkeme 
önünde dava açmıştır. Ulusal mah-
keme, meseleyi ön karar prosedürü 
aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Di-
vanına (ABAD) taşıyarak AB hukuku-
nun yorumunu talep etmiştir.

ABAD, Demirel kararı ile şu tespit-
lerde bulunmuştur. İlk olarak, An-
kara Anlaşması ve Katma Protokol 
gibi hem AB’nin hem de Üye Dev-
letleri’nin taraf olduğu uluslarara-
sı anlaşmalar –nam–ı diğer karma 
anlaşmalar– bakımından ABAD’ın 
yargı yetkisi tartışılmıştır. Almanya 
ve Birleşik Krallık’a göre ABAD, An-
kara Anlaşması ve Katma Protokol 
gibi karma anlaşmalar söz konusu 
olduğunda işçilerin serbest dolaşımı 
gibi Üye Devletlerin kendi yetkile-
rinin kullanımı ile ilgili olarak taah-
hüt altına girdiği konular yönünden 
yorum yetkisine sahip olmamalıdır. 
ABAD’a göre ise AB, kurucu antlaş-
ma tarafından kapsanan tüm alanlar 
yönünden üye olmayan devletlere 
yönelik taahhütleri garanti altına 
almalıdır. İşçilerin serbest dolaşımı 
kurucu antlaşma tarafından kapsan-
dığına göre karma anlaşmanın bu-
nunla ilgili maddeleri AB’nin yetki-
sinin içinde kalmaktadır. Dolayısıyla 
ABAD, Ankara Anlaşması ve Katma 
Protokol’deki işçilerin serbest dola-
şımı ile ilgili hükümleri yorumlama 
yetkisine sahip olmaktadır. Demirel 
kararı, bu yönüyle, karma anlaşma-
lar bakımından ABAD’ın yargı yetkisi 
ile ilgili tespitler içeren kararlardan 
birisi olmuştur. Bu yönden Demirel 
kararı, Hermès kararı (C–53/96) ve 
Dior and Tuk kararı (C–300/98 and 
C–392/98) ile takip edilmiştir. 

İkinci olarak, Ankara Anlaşması md. 
12 ve Katma Protokol md. 36, Ankara 
Anlaşması md. 7 ile birlikte okundu-
ğunda, doğrudan etkili midir sorusu 
yanıtlanmıştır. ABAD’a göre “…üçün-
cü devletler ile [Birlik] tarafından ak-
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dedilen bir anlaşmanın bir hükmü, 
anlaşmanın lâfzı, amacı ve niteliği 
göz önünde tutularak uygulanması 
veya etkisi ile ilgili olarak herhangi 
bir müteakip önlemin alınmasına 
konu olmaksızın açık ve kesin bir yü-
kümlülük içeriyorsa doğrudan etkili 
kabul edilmelidir”. Ankara Anlaşma-
sı ve Katma Protokol, örtülü olarak, 
doğrudan etkiye elverişli addedil-
miş olmakla birlikte, ilgili hükümler 
tek başına veya bir arada ele alın-
dığında doğrudan etkili bulunma-
mıştır. Öncelikle, Ankara Anlaşması 
md. 12 ve Katma Protokol md. 36, 
“esas olarak bir program ortaya koy-
maya hizmet etmekte olup işçilerin 
dolaşımını doğrudan yönlendirme-
ye elverişli olacak kadar yeterince 
açık ve koşulsuz değildir”. Ankara 
Anlaşması md. 7 ise “âkit taraflar 
bakımından Anlaşmanın amaçla-
rına erişmek için işbirliği yapmak 
genel yükümlülüğü vazetmenin öte-
sine geçmez ve Anlaşmanın diğer 
hükümlerinin hâlihazırda bahşet-
mediği bireysel hakları doğrudan 
veremez”. Sonuç olarak, Ankara 
Anlaşması md. 12 ve Katma Proto-
kol md. 36, Ankara Anlaşması md. 7 
ile birlikte okunduğunda, doğrudan 
etkili bulunmamıştır. Demirel kararı, 
bu yönüyle, AB’nin uluslararası an-
laşmalarının doğrudan etkisi ile ilgili 
koşulları netleştiren kararlardan bi-
risi olmuştur.
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Demirkan Davası 
(Demirkan Case)

–İlke GÖÇMEN–

Demirkan davası, C-221/11 sayı ve 
24 Eylül 2013 karar tarihli olup özel-
likle Türkiye – Avrupa Birliği (AB) 
ortaklık hukukunun maddi boyutu 
–Türkiye ile ilgili iş kurma hakkı ve 
hizmet sunma serbestîsi– ile ilgili-
dir.

Demirkan davasının maddi ve hu-
kuki vakaları şöyle özetlenebilir. Ba-
yan Demirkan, Almanya vatandaşı 
üvey babasını ziyaret etmek için 
2007 yılında vize başvurusu yapmış, 
ancak bu başvuru reddedilmiştir. 
Bayan Demirkan ret kararına karşı, 
bu kararın Türkiye – AB ortaklık hu-
kuku çerçevesinde iş kurma hakkı 
ve hizmet sunma serbestîne ilişkin 
yeni kısıtlama getirme yasağına –
Katma Protokol md. 41(1)’e– aykı-



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ460

rı olduğu gerekçesiyle, Berlin İdare 
Mahkemesi önünde dava açmıştır. 
Bu mahkeme vize talebinin reddini 
yerinde görmüştür. Bunun üzeri-
ne Bayan Demirkan temyiz yolu ile 
Berlin–Brandenburg Yüksek İdare 
Mahkemesine başvurmuştur. Bu 
mahkemeye göre Almanya, Katma 
Protokol yürürlüğe girmeden (1 
Ocak 1973’ten) evvel, hizmet alıcı-
sı olarak veya aile ziyareti için gelen 
Türk vatandaşlarına vize uygulama-
maktadır. Ulusal mahkeme, bu ön 
tespiti ile, meseleyi ön karar pro-
sedürü aracılığıyla Avrupa Birliği 
Adalet Divanı’na (ABAD) taşıyarak 
AB hukukunun yorumunu talep et-
miştir.

ABAD, Demirkan kararı ile şu tes-
pitlerde bulunmuştur. İlk olarak, 
yerleşik içtihat hukukuna göre, AB 
iç pazar hukukundaki hizmetlerin 
serbest dolaşımına, yani Avrupa 
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaş-
ma (ABİHA) md. 56’ya ilişkin ilkeler 
mümkün olduğu ölçüde ortaklık hu-
kukuna, yani Katma Protokol md. 
41(1)’e genişletilmelidir. Bununla 
birlikte bu genişletme otomatik bir 
biçimde uygulanamaz. Bu yönden, 
ABİHA’daki bir hüküm ile AB’nin bir 
uluslararası anlaşmasındaki kıyasla-
nabilir, benzer veya aynı lâfza sahip 
bir hüküm aynı biçimde uygulanabi-
lir mi sorusu, “her bir hükmün kendi 
hususi bağlamı içerisinde güttüğü 
amaca bağlı” olarak yanıtlanmalıdır. 
Bu tespit, ABİHA ile ilgili anlaşma-
nın “hedefleri ve bağlamı arasındaki 
kıyaslama” üzerinden yapılmalı-
dır. Demirkan kararı, bu yönüyle, 
ABAD’ın Bozkurt davası (C–434/93) 

ile başlattığı ortaklık hukuku müm-
kün olduğu ölçüde AB hukuku ile 
paralel yorumlanır prensibinin, Zie-
bell davasının (C–371/08) ardından, 
ikinci kez, otomatik bir paralel yo-
rum sonucu doğurmayacağına işa-
ret etmektedir. 

İkinci olarak, Katma Protokol md. 
41(1)’in hedefi ve bağlamı, ABİHA 
md. 56’nın hedefi ve bağlamından 
–özellikle de bu hükümlerin hizmet 
alıcılarına uygulanabilirliği ile ilgili 
olarak– esasen farklıdır. Hedefler 
yönünden Türkiye ile AB arasındaki 
ortaklık “salt ekonomik amaç” güt-
mektedir. Dahası, ortaklık, AB’deki 
gibi “genel nitelik taşıyan kişilerin 
dolaşım serbestîsini getirmek ama-
cıyla ekonomik serbestîleri geliştir-
meye” dönük ilkelerden yoksundur. 
Buna karşın, AB’deki hizmet sunu-
mu serbestîsi, iç sınırları olmayan 
bir alan olarak ifade edilen bir iç 
pazarın kurulması hedefine daya-
nır ve bu hedef de ABİHA’yı esasen 
ekonomik bir amaç güden Ankara 
Anlaşması’ndan ayırır. 

Zamansal bağlam yönünden, ilgili 
âkit taraflar, gerek kurucu antlaş-
ma (1957) gerek Katma Protokol 
(1970) imzalanırken hizmet sunumu 
serbestîsini salt hizmet sunma ser-
bestîsi olarak düşünmüştür. Nitekim 
Divan da, ancak 1984 yılındaki bir 
kararı ile bu serbestînin hizmet alı-
cıları da kapsadığını açıklığa kavuş-
turma imkânı bulmuştur. Yine, ilgili 
âkit tarafların pratikteki tutumu bu 
düşünceye yönelik bazı belirtiler 
ortaya koymaktadır: Söz gelimi, pek 
çok Üye Devlet, Katma Protokol’ün 
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yürürlüğe girmesinden sonra Türk 
vatandaşlarının turistik seyahatle-
ri için vize gerekliliği getirmiştir ve 
Katma Protokol md. 41(1) ile bunun 
menedildiğini düşünmemiştir. 

Dolayısıyla, ABİHA ile ortaklık ara-
sındaki hedef ve bağlam farklılıkları 
nedeniyle, ABİHA md. 56’nın yoru-
mu, hizmet alıcıları ile ilgili olarak 
Katma Protokol md. 41(1)’e geniş-
letilemez. Öyleyse Katma Protokol 
md. 41(1)’deki “hizmet sunumu 
serbestîsi” kavramı, hizmet alıcıla-
rı olan Türk vatandaşlarının hizmet 
almak için bir Üye Devlete gitmesi 
serbestîsini kapsamaz. Demirkan 
kararı, bu yönüyle, bir ülkeye ilk kez 
giriş (vize) hususunu Katma Proto-
kol md. 41 içerisinde gören Soysal 
davası (C–228/06) ile birlikte ele 
alındığında, özellikle Türk vatandaşı 
hizmet alıcıların (örneğin tıbbi teda-
vi görenlerin ve iş veya (özel) eğitim 
amacıyla seyahat edenlerin veya tu-
ristlerin) Avrupa’ya vizesiz seyahat 
etmek adına Katma Protokol md. 
41(1)’i kullanabilmesinin önüne 
geçtiği için öne çıkmaktadır. 
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Demokrasi Açığı 
(Democratic Deficit)

–Erdem DENK–

Genellikle Avrupa Birliği (AB) bağ-
lamında gündeme gelen demokrasi 
açığı kavramı, egemenlik uygulama-
sı niteliğindeki iş ve işlemlerin adına 
yapıldığı halk ile bağının demokratik 
bir toplumda olması gerektiği gibi/
ölçüde kurulamadığı durumları ifa-
de etmek için kullanılmaktadır. Buna 
göre, karar almadan uygulamadaki 
şeffaflığa ve hesap vermeye kadar 
uzanan tüm sürecin adına hareket 
edilen vatandaşların erişimine ve 
katılımına kısmen ya da tümüyle ka-
palı olması önemli bir demokrasi so-
rununa yol açmaktadır. Özellikle AB 
gibi karar alma mekanizmalarının 
zaten yeni, alışılmadık ve karmaşık 
olduğu yapılara sıradan vatandaşın 
nüfuz ve etki edebilmesi pek müm-
kün değildir. Bir anlamda aşağıdan 
yukarıya girdi ulaştıran kanallardaki 
tıkanıklık anlamına da gelen bu so-
runun, çıktıların etkinliğini ve daha 
da önemlisi meşruiyetini önemli öl-
çüde zedelediği görülmektedir. Be-
nimsenen politikalarla alınan karar-
ların toplumsal gerçeklikle bağını da 
önemli ölçüde zayıflatan bu sorun, 
vatandaşlarda ciddi bir güven(ce)
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sizlik ve emin olamama haline yol 
açmaktadır.

Kuşkusuz AB’ye bu anlamda yönel-
tilen eleştirilerin en önemli somut 
savı, demokratik katılımı sağlayacak 
bazı kilit demokratik kurumları ya 
hiç kurmaması ya da olması gerek-
tiği şekilde ve düzeyde yetkilendir-
memesidir. Buna göre, Brüksel’de 
toplanan devlet ya da hükümet baş-
kanları, kendi bakanlarının alacağı 
ve yine kendi atadıkları Avrokratla-
rın uygulayacağı kararların çerçeve-
sini çizmekte, halklarından kaynak-
lanan egemenliği ulus-üstü (Bkz. 
Ulusüstücülük) Avrupa kurumlarına 
devretmektedir. Egemenlik kullanı-
mının nihayetinde ulus-devlet dü-
zeyindeki temsili demokrasi üzerin-
den belirlenmiş olmasının meşrui-
yet sorununa neden olmayacağını 
söyleyenler olsa da, böylece ortaya 
bir “demokrasi yetersizliği” çıktığı 
görüşü yaygındır.

Bu anlamda yapısı, yetkileri ve işle-
yişi açısından en fazla gündeme ge-
len kurumun Avrupa Parlamentosu 
(AP) olduğu görülmektedir. Nitekim 
Avrupa Toplulukları’nın “demokrasi 
açığı”nın da ilk kez 10 Ekim 1977’de, 
Avrupa Federalistleri’nin 1979’da ilk 
kez yapılacak AP seçimlerine giden 
süreçte yayınladığı manifestoda 
dile getirildiği genel kabul görmek-
tedir. Aslında bu konunun ancak 
1977’de gündeme gelmiş olması 
dikkat çekicidir. Zira 1951’de Com-
mon Assembly adıyla Avrupa Kö-
mür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) 
bir organı olarak kurulan, 1957’de 
European Parliamentary Assembly 

adıyla üç topluluğun ortak organı 
haline gelen ve 1962’de European 
Parliament adını alan AP, uzun süre 
Üye Devletlerin parlamentosundan 
atanan vekillerden oluşan bir karma 
parlamenterler asamblesi niteliğin-
de çalışmıştır. Ekonomik ve hukuk-
sal bütünleşme açısından temel 
adımların atıldığı en kritik ilk dö-
nemde bir danışma organı niteliğin-
de çalışan AP’nin üyelerde yapılacak 
doğrudan seçimlerle oluşturulması-
na ise 1970’lerin başında yükselen 
sesleri dikkate alan Bakanlar Kon-
seyi’nin 8 Ekim 1976’da yaptığı top-
lantıda karar verilmiştir. Dolayısıyla, 
Avrupa bütünleşmesinin özellikle 
Parlamento’nun yapısı ve yetkile-
ri nedeniyle bir “demokrasi açığı” 
sorunu yaşadığının 1977’ye kadar 
dillendirilmemiş olması da aslında 
başlı başına dikkat çekicidir. Besbelli 
ki benimsenen yayılma (spill-over) 
yaklaşımı çerçevesinde AB’yi inşa 
etmekte olan bütünleşme dina-
mikleri, sadece artarak kullanılan 
ulus-üstü yetkiler itibariyle değil ku-
rulma ve meşruiyet kazanma yön-
temi açısından da ulus-devleti taklit 
etmiştir. Şöyle ki, modern siyaset 
bilimi çalışmalarında ifade edildiği 
şekliyle (demokratik) yönetimler 
“halkın karar alma sürecine (tam) 
katılımı”nı ifade eden “girdi meş-
ruiyeti” ve/veya “halkın sorunlarını 
çözerek refah ve mutluluğunu ar-
tırma” anlamında “çıktı meşruiyeti” 
sayesinde ayakta kalmaktadır. Tam 
katılımlı demokrasi neredeyse hiç-
bir zaman tam anlamıyla söz konu-
su ol(a)madığı için, temsili demok-
rasiyi benimseyen bütün düzenler 
bir şekilde asıl ağırlığını ikincisine 
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vermekte ve bir anlamda birinci-
sindeki eksiklikleri de telafi etmeye 
çalışmaktadır. Bu çerçevede Avrupa 
bütünleşmesi de yukarıdan aşağı-
ya inşa aşamasında bir teknokrasi/
jüristokrasi gibi davranacak, halka 
faydaları kısa sürede alınan ekono-
mik bütünleşmenin temeli (sağlam) 
bir şekilde atıldıktan sonra da tem-
sili demokrasi güçlendirilecektir. 
1979’da önce sembolik olarak sağ-
lanan Avrupa demokrasisi, yetkisi 
tedricen artırılan AP yoluyla girdi 
meşruiyetini de kısmen de olsa elde 
etmeye başlayacaktır.

Nitekim AB vatandaşlarının (Bkz. 
Birlik Vatandaşlığı) serbest tartışma 
platformu olarak kurulan AP’nin AB 
yasama sürecindeki rolü zamanla 
artacak ve Lizbon Antlaşması ile 
olağan yasama usulünün eşit bile-
şeni haline gelecektir. Keza “yürüt-
me” olarak anılan Avrupa Komisyo-
nu’nun kurulması ve denetlenmesi 
konusunda da önemli yetkiler elde 
edecek ve hatta ulusal parlamen-
tolarla görüş alışverişini sağlayacak 
mekanizmalara sahip olacaktır. Bu 
tedrici adımların demokrasi açığını 
önemli ölçüde kapattığını öneren-
ler, %63 katılımın olduğu 1979’daki 
ilk seçimden sonra her seferinde 
azalan ve 2014’te %42.54’e düşen 
AP seçimlerine katılımın 2019’da ilk 
kez yükselerek %50.62’ye çıkması-
nın bu anlamda önemli bir gösterge 
olduğu görüşündedir. Buna göre, 
Brexit belirsizliğinin de etkisiyle bü-
tünleşmeye dair ilgi ve bilgisi artan 
AB vatandaşlarını AP seçimlerine 
katılımı da artmaktadır. Maastricht 
Antlaşması’ndan itibaren halkın 

yönetime katılımı, şeffaflık ve he-
sap verebilirlik konusunda önemli 
adımlar atılmıştır. Yerel yönetimler 
ve AP için yapılan seçimlerde seçme 
ve seçilme haklarını uzun zamandır 
ikamet yerine göre kullanan AB va-
tandaşlarına kendilerini doğrudan 
etkileyen Birlik işlemleri konusunda 
dilekçe hakkı veren ve Temel Hak-
ları Şartı’na bağlayıcılık kazandıran 
Lizbon Antlaşması’nın demokrasi 
açığını önemli ölçüde kapatan so-
nuçları fiiliyatta hissedilmeye başla-
mıştır.

Kısacası, demokratik ve insani de-
ğerler üzerine bina edildiğini ısrarla 
dillendiren bir bölgesel bütünleşme 
projesi olan AB’nin sadece politika-
larının sonuçlarıyla değil karar alma 
sürecine katma yoluyla da meşrui-
yetini pekiştirme konusunda önemli 
adımlar attığı görülmektedir. Ancak 
bu adımların demokrasi açığı tartış-
malarını bitirmediği ve aslında kolay 
kolay da bitiremeyeceği söylenebi-
lir. Birincisi, sembolik gibi görülse 
de ilgili tartışmaların satır araların-
da rastlandığı üzere, kimi egemen-
lik yetkilerinin kullanıldığı “AB’nin 
başkenti”nin AB vatandaşlarından 
bu kadar uzak olması önemli bir so-
rundur. Kuşkusuz kastedilen sadece 
birkaç bin kilometreye kadar uza-
nan fiziki mesafe değildir. AB siyasi 
sisteminde herkesi azınlık haline ge-
tirdiği dahi önerilen bu mesafe, AB 
vatandaşlarında kendi temsilcileri 
olarak seçtiklerinin ve karar alıcıla-
rın erişme mesafesinin dışında ol-
duğuna dair bir kanaat ve tecrübe 
yaratmıştır. Hesap sorma ve hesap 
verme kanalları (alışılageldiği ve hâ-
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lihazırda kullanıldığı gibi) açık ya da 
kolay erişilebilir değildir. Bunun en 
önemli nedeniyse, egemenliğin bir 
kısmını kullanan AB kurumlarının 
kararlarının gereğinin aslında büyük 
ölçüde egemen ulusal devletler ta-
rafından hayata geçirilmesidir. AB 
vatandaşlarının tâbi olduğu AB ya-
sama faaliyetlerinin neredeyse tü-
münün yürütmesinde aslında üye 
ulus-devlet ile vatandaşı karşı karşı-
ya gelmektedir. Yasama ile yürütme 
arasında oluşan bu asimetrik makas, 
önemli bir muğlaklığa neden olmak-
tadır. Öyle ki, AB vatandaşlarının 
AB karar alma sürecine (temsilen) 
katılması da verilen kararların uy-
gulanması sürecinde doğrudan iste-
nilen sonucun alınmasını sağlama-
yabilecektir. Bir yandan ulus-devlet 
bürokrasisi, diğer yandansa Avrupa 
bütünleşmesinin başından beri en 
kritik karar ve kuralları halka değil 
kendilerini birlikte atayan Avrupalı 
siyasetçilere karşı sorumlu olan Av-
rokratlar vardır.

Kuşkusuz bu anlamda AP’nin bir 
parlamentoda olması gereken yet-
kilerle her geçen gün daha fazla do-
natılması ve AP seçimlerine katılım-
da istikrarlı ve kalıcı bir artışın sağ-
lanması oldukça önemli olacaktır. 
Zira AP’nin güçsüz olduğu yönün-
deki savın baştan beri bir “mit” ol-
duğunu iddia edenler pek ikna edici 
değildir. Keza işi bazı TV yarışmala-
rında bile daha fazla oy kullanıldığı-
nı iddia etmeye vardıranlara düşük 
katılım oranlarıyla bilinen ABD baş-
kanlık seçimlerinin meşruiyetinin 
sorgulanmadığını ya da ulusal par-
lamentolarda da yasaların hükü-

met-yürütme çoğunluğunun ürünü 
olduğunu söyleyerek yanıt verilmesi 
de en az iddialar kadar anlamsızdır. 
AP’nin asıl sorunu, temsili demokra-
silerdeki muadillerinden önemli bir 
farkının hâlâ olmasıdır. Alman Ana-
yasa Mahkemesi tarafından da dik-
kat çekildiği üzere, AP üyeleri hükü-
metler-arası örgütlerde olduğu gibi 
devletlerin ağırlıklarına göre ayrılan 
kotalar çerçevesinde seçilmektedir. 
Kuşkusuz her bir üye devletin ade-
ta genel bir seçim çevresi gibi var-
sayılması ve AP üyelerinin devletler 
adına değil Avrupa çapında örgüt-
lenmiş siyasi partiler adına seçilme-
si ve hatta genel kurul salonunda 
da buna göre bir oturum düzeninin 
benimsenmesi, AP’nin demokratik 
sivil meşruiyeti açısından önemli-
dir. Ancak AB vatandaşları arası eşit 
temsil sağlanmadığı sürece temsili 
demokrasiyi sağlayamayacak AB’nin 
temsili demokrasiye dair sorunla-
rı çözmeyi öncelemesi de istenen 
sonucun elde edilmesini zorlaştıra-
caktır. Bu ikilemi en iyi gösterense, 
bugün AB’nin “demokrasi açığı”n-
dan en çok şikâyet eden siyasal 
akımların yine AP içinde örgütlenip 
partileşerek önemli bir temsil gücü-
ne ulaşmış olmasıdır. AB üyesi dev-
letlerdeki Avrupa-şüphecilerin (Bkz. 
Avrupa Şüpheciliği) siyasi mücade-
le platformlarının başında gelen ku-
rumun artık AP olması, bütünleşme 
projesinin bir yan-ürünü ve hatta 
başarısıdır. Öte yandan, temsili de-
mokrasinin doğasına içkin sorun ve 
tartışmalar bir yana, bu başarı baş-
kaca sorunları da beraberinde ge-
tirmektedir. AB diyalektiğinin zaten 
baştan beri böyle işlediği, bütünleş-
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me sürecinin mevcut sorunlara bu-
lunan çözümlerin yarattığı sorunla-
rın çözülmesiyle ilerlediği söylene-
bilir. Dolayısıyla, demokrasi açığını 
kapatan çözümlerin de vaat edilen 
demokratik ilkeler açısından dik-
katlice değerlendirilmesi ve sürekli 
gözden geçirilmesi gerekecektir.
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Denetlenebilir 
Tasarruflar (Reviewable 
Acts)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Yargısal denetimin kapsamına (esası 
itibariyle) hukuken bağlayıcı nitelik-
teki ve üçüncü kişiler için hukuki etki 
doğuran nihai Avrupa Birliği (AB) 
tasarrufları girmektedir. AB birincil 
hukuku kurucu kuvvet olarak Üye 
Devletlerin tasarrufu olması hase-
biyle yargısal denetimin kapsamı 
dışındadır. Bir yandan her AB tasar-

rufu yargısal denetime tabi değildir, 
diğer yandan da yargısal denetime 
tabi her bir tasarruf her yargı yolu 
açısından gerek davacılar/taraflar, 
gerekse tasarrufun niteliği itibariyle 
yargısal denetime tabi olmayabilir. 

Ortak dış ve güvenlik politikası 
(ODGP) çerçevesindeki tasarruflar 
prensip itibariyle yargısal denetime 
tabi değildir. Ancak Lizbon Antlaş-
ması (2009) ile değişik AB Antlaş-
ması 40. maddeye uygunluk için 
gerçekleştirilen, ODGP ile bunun 
dışındaki politikaların birbirlerinin 
yetki ve görev alanına tecavüzünü 
engellemeye yönelik yatay yetki 
denetimi itibariyle aslen başka alan-
daki yetkiyle kabul edilmesi gerekir-
ken ODGP çerçevesinde kabul edi-
len tasarruflar ile AB Antlaşması’nın 
V. Başlığının 2. Bölümü temelinde 
Konsey tarafından gerçek veya tüzel 
kişilere karşı kabul edilen ekonomik, 
mali ve finansal nitelikteki kısıtlayıcı 
tedbirler sağlayan tasarruflar istis-
naen yargısal denetime tabi olmak-
tadır. Ayrıca Avrupa Birliği Adalet 
Divanı (ABAD) ve Sayıştay’ın yar-
gısal ve finansal denetim işlemleri 
yargısal denetime tabi değildir.

Bir tasarrufun yargısal denetime 
tabi olması kurumun/organın tak-
dir yetkisinin kapsamına da bağlı 
olabilir. İhlal davası açıp açmama 
noktasında Komisyon’un kararları 
takdir yetkisinde olması hasebiyle 
yargısal denetimin dışında kalmak-
tadır. Bağlayıcı olmayan ve kişilerin 
menfaatlerini etkileyici mahiyette 
hukuki etki doğurmayacak şekilde 
teyit edici, yeni bir unsur içerme-
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yen ve yeni haklar ve yükümlülükler 
doğurmayan tasdik edici ve uygu-
layıcı işlemler de yargısal denetim 
dışındadır. Bir kurumun/organın sa-
dece kendi yapısı veya iç işleyişine 
yönelik iç etkileri olan bir işleminin 
yargısal denetimi de üçüncü kişilere 
kapalıdır.

İptal davası çerçevesinde yasama 
tasarrufları, Konsey, Komisyon ve 
Avrupa Merkez Bankasının tavsi-
ye ve görüş dışındaki tasarrufları, 
Avrupa Parlamentosu ve AB Zirve-
si’nin üçüncü kişiler için hukuki etki 
doğurmayı amaçladığı tasarrufları 
ve Birlik organ, ofis veya ajansları-
nın üçüncü kişiler için hukuki etki 
doğurmasını amaçladığı tasarrufları 
yargısal denetime tabidir. Ön karar 
prosedürü çerçevesinde ise geçer-
lilik denetimine, bağlayıcı olmayan 
AB tasarrufları da dâhil olmak üze-
re, ABAD’ın yargısal denetimine 
tabi bütün AB tasarrufları dahildir. 
Gerçek ve tüzel kişiler açısından 
kendilerini muhatap almayan veya 
uygulama tasarrufu gerektirmeyen 
düzenleyici tasarruflar dışındaki ge-
nel nitelikli tasarruflar iptal davası 
çerçevesinde yargısal denetime tabi 
olmayacaktır. Ayrıca dava ehliye-
ti şüphe gerektirmeyecek nitelikte 
bulunmasına rağmen zamanaşımı 
süresi içerisinde iptal davası açma-
mış kişilere ilişkin geçerlilik deneti-
mi kapalıdır.
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Denizaşırı Ülkeler 
ve Topraklar (The 
Overseas Countries and 
Territories-OCT)

–Emre ATAÇ–

Avrupa Birliği (AB) resmî tanımı-
na göre; üye devletler Danimarka, 
Fransa ve Hollanda ile özel ilişki-
leri bulunan ülkeler ve topraklar, 
“Denizaşırı ülkeler ve topraklar” 
(The Overseas Countries and Terri-
tories – OCT) olarak adlandırılmak-
tadır. Mevcut durumda Atlantik 
okyanusu, Antartika, Arktik bölge, 
Karayipler, Hint Okyanusu ve Pasi-
fik Bölgesi’nde yer alan 13 ada, AB 
toprağı olarak kabul edilmemekle 
birlikte, üç üye ülke ile özel ilişkileri 
nedeniyle bu statüdedir. Bu adalar, 
başta ekonomik konular olmak üze-
re otonomiye sahip ancak dış politi-
ka alanında adı geçen üye ülkelere 
bağlıdırlar. 

Denizaşırı ülkeler ve topraklar ile AB 
arasındaki ilişkilerin çerçevesi 1957 
tarihli Roma Antlaşması ile düzen-
lenmiştir. Tek pazarın bir parçası 
olmayan bu bölgelere, 2013 yılında 
oluşturulan ve 2014-2020 yıllarını 
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kapsayan bir ortaklık kararı (Overse-
as Association Decision) ile Avrupa 
Kalkınma Fonu kapsamında finan-
sal destek sağlanması ve işbirliği 
alanlarının sürdürülmesi öngörül-
mektedir. Yeni ortaklık kararı kapsa-
mında 2021 yılından itibaren devam 
edecek bir programlama mevcuttur. 

Danimarka’ya bağlı, özerk Grönland 
AB tarafından denizaşırı ülke ve top-
rak olarak kabul edilmiştir ve 2014 
yılında AB ile Grönland ve Dani-
marka arasında ilişkileri düzenleyen 
Konsey kararı ile Grönland ile bir 
ortaklık (partnership) kurulmuştur. 
Grönland’ın Arktik bölgesinde jeost-
ratejik önemi ve balıkçılık konusun-
da daha önce oluşturulan ve devam 
ettirilen hukuki düzenlemeler de 
Konsey kararında belirtilen husus-
lardır. (Bkz. Grönland ve Faroe Ada-
ları) (Bkz. AB’nin Arktik Politikası) 
Grönland dışında, Aruba, Bonaire, 
Curaçao, Fransız Polinezyası, Fran-
sız Güney ve Antarktik Bölgeleri, 
Yeni Kaledonya, Saba, Saint Barthe-
lemy, Sint Eustatius, Sint Maarten, 
St. Pierre ve Miquelon, Wallis ve 
Futuna adaları Denizaşırı ülkeler ve 
topraklar olarak kabul edilmektedir. 
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Derin ve Gerçek Bir 
Ekonomik ve Parasal 
Birliğe Yönelik Eylem 
Planı (A Blueprint for 
Deep and Genuine 
Economic and Monetary 
Union)

–Elif Cemre BEŞGÜR–

Haziran 2012’de gerçekleşen Av-
rupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’n-
de dönemin AB Konseyi Başkanı 
Herman Van Rompuy; Avrupa Ko-
misyonu, Avro Grubu ve Avrupa 
Merkez Bankası Başkanları ile iş-
birliği içinde hazırlanan ‘Gerçek Bir 
Ekonomik ve Parasal Birliğe Doğru’ 
(Towards A Genuine Economic and 
Monetary Union) raporu sunmuş-
tur. Bu raporda, Ekonomik ve Para-
sal Birliğin (EPB) zayıflıkları ve gele-
ceğe dair vizyonu ortaya konulmuş 
olup; raporu hazırlayan tüm taraf-
lar, “gerçek bir Ekonomik ve Parasal 
Birliğin oluşturulması için belirli ve 
zamana bağlı bir yol haritası” geliş-
tirmeye davet edilmiştir. 
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Bu gelişmeler doğrultusunda Avru-
pa Komisyonu 28 Kasım 2012 tari-
hinde “Derin ve Gerçek Bir Ekono-
mik ve Parasal Birliğe Yönelik Eylem 
Planı” adlı yol haritası niteliğindeki 
belgeyi yayımlamıştır. Bu belgede, 
tek para biriminin yaratılmasının 
Avrupa vatandaşlarına ve Avro böl-
gesi ülkelerine sağladığı yararlara 
dikkat çekilmiş; büyüme için önemli 
bir araç olduğu vurgulanmıştır. Fa-
kat aynı zamanda, EPB’nin mimari-
sinin eksikliklerine vurgu yapılarak; 
var olan önlemlerin ekonomik krizin 
üstesinden gelmek için yetersiz ol-
duğu belirtilmiştir. Farklı bir ifadey-
le, uluslarüstü düzeyde olan parasal 
politikalar ile ulus devlet düzeyinde 
kalan mali politikalar arasındaki eş 
güdüm yoksunluğu, ulus devletle-
rin İstikrar ve Büyüme Paktı (İBP) 
gibi mali önlemlere uymadaki ba-
şarısızlıklarıyla ilişkilendirilmiştir. 
Bu durumun da, makroekonomik 
dengesizlikler doğurduğu kanısına 
varılmıştır. 

Bu tartışma ışığında, Komisyon 
EPB’nin derinleşmesi gerektiği-
ni vurgulamış; bankacılık birliği, 
mali birlik, ekonomik birlik ve ni-
hai olarak siyasi birliğin oluşturma 
hedeflerine ulaşmak için izlenmesi 
gereken adımları belirleyen bir plan 
oluşturmuştur. Bu kapsamda kısa, 
orta ve uzun vadede alınacak ön-
lemler şu şekilde belirtilmiştir:

Kısa vadede (6-18 ay): Avrupa Sö-
mestri ve Altılı Paket’in getirdiği 
ekonomik yönetim araçlarının tam 
olarak uygulanması; Komisyon’un 
İkili Paket ve Bankacılık Birliği’nin 

bileşenleri olan tek denetim me-
kanizması, tek çözüm mekanizma-
sı gibi önerilerin kabul edilmesi; 
Üye Devletler arasında mali bir bü-
tünleşme oluşturulması amacıyla 
ekonomik yakınsamayı ve rekabet 
edilebilirliği arttıracak Yakınsama 
ve Rekabet Gücü Aracı’nın oluştu-
rulması; Avro Alanı’nda yatırımla-
rın desteklenmesi ve Avro’nun dış 
temsilinin güçlendirilmesi hedeflen-
miştir. Bu aşamadaki hedeflerin AB 
Antlaşmalarında değişikliğe gerek 
görülmeksizin ikincil mevzuat yo-
luyla yapılabileceği belirtilmiştir.

Orta vadede (18 ay-5 yıl): Üye Dev-
letler arasında bütçe, vergi ve istih-
dam alanında daha fazla eş güdüm 
ve daha sıkı denetim sağlanarak 
mali bir kapasitenin oluşturulma-
sı; İtfa Fonu (Redemption Fund) ve 
Avro Bono (Eurobills) uygulamala-
rının benimsenmesi amaçlanmıştır. 
Bu aşamadaki birçok hedefin ger-
çekleştirilmesinde, ikincil mevzuat 
yoluna ek olarak AB Antlaşmaların-
da değişiklik yapılması gerektiği be-
lirtilmiştir. 

Uzun vadede (5 yıldan daha fazla): 
Üye Devletler‘in kademeli olarak 
yetki devri gerçekleştirerek; tam 
bankacılık birliği, tam mali ve eko-
nomik birliğin kurulması, ekonomik 
şoklara karşı bir ortak bir Avro Alanı 
bütçesi oluşturulması öngörülmüş-
tür. Bu yolla riskin paylaşılması ve 
ekonomik istikrarın sağlanması he-
deflenmiştir. Bu hedeflere ulaşıla-
bilmesi için AB Antlaşmalarında de-
ğişiklik yapılması şart koşulmuştur.
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Tüm bu hedeflerle bağlantılı ve ni-
hai olarak gerçekleşecek siyasi birlik 
hedefi de belirtilmiştir. Bu kapsam-
da, demokratik meşruiyet ve hesap 
verebilirlik alanlarında orantılı bir 
ilerlenme sağlanmasının yanı sıra 
EPB’de güçlendirilmiş bir yönetişim 
modelinin olması gerektiği vurgu-
lanmıştır. Bunun için kısa vadede 
ekonomik yönetişimin ve hesap 
verebilirliğin optimum seviyeye ge-
tirilmesi planlanmıştır. Uzun vade-
de, AB Antlaşmalarında değişiklik 
yapılması öngörülen hususlarda or-
tak karar almayı hızlandıracak yeni 
yasal düzenlenmelerin yapılması ve 
bu düzenlemelerin gerektirdiği ku-
rumsal uyarlanmaların gerçekleşti-
rilmesi önerilmiştir. 

Söz konusu Eylem Planı, EPB’nin 
derinleşmesi için Üye Devletlere su-
nulan bir taslak metin niteliğindedir. 
Bu Eylem Planı’nın uygulanmasında 
gerekli olan siyasi irade, Üye Dev-
letlerin karşılaşmış olduğu iç ve dış 
krizler nedeniyle sağlanamamıştır. 
Bu nedenle, Komisyon’un önerdiği 
takvime uyulamamıştır. Ancak, bu 
Eylem Planı’nın önermiş olduğu te-
mel uygulamalar AB liderleri tarafın-
dan önemli bulunmuş; EPB’de daha 
derin bir entegrasyonun sağlanması 
amacıyla 2012 yılında yayımlanan 
Dört Başkan Raporu ve 2015 yılında 
yayımlanan Beş Başkan Raporu’na 
ışık tutmuştur. 
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Derin ve Kapsamlı 
Serbest Ticaret Alanı 
Anlaşmaları (Deep and 
Comprehensive Free 
Trade Area Agreements 
(DCFTA))

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Avrupa Birliği’nin (AB) Gürcistan, 
Ukrayna ve Moldova ile Derin ve 
Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı (DKS-
TA) bulunmaktadır. 27 Haziran 2014 
tarihinde bu üç ülke ile imzalanan 
Ortaklık Anlaşması kapsamında AB, 
DKSTA oluşturmayı hedeflemiştir. 
AB ile daha sıkı siyasi ve ekonomik 
bağların kurulmasını hedefleyen 
DKSTA’lar, söz konusu ülkelerin ti-
caret ve ticaret ile ilgili diğer poli-
tikalarını AB müktesebatı ile daha 
uyumlu hale getirmeyi amaçlamak-
tadır. Bu kapsamda ülkelerin ekono-
milerinin modernize edilmesinin ve 
ülkelerdeki AB yatırımlarının artırıl-
masının yanı sıra daha iyi ve öngö-
rülebilir bir politika ortamı yaratıl-
ması hedeflenmektedir. DKSTA’lar 
iş kurma özgürlüğünü, piyasaların 
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açılarak girişimciler ve hizmet sağ-
layıcılar için engellerin azaltılmasını 
ve kamu alımları uygulamalarının 
iyileştirilerek AB’nin pazara girişini 
kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 

İyi yönetişim, hukukun üstünlüğü, 
insan hakları, adalet, sosyal kapsa-
yıcılık, medya çoğulculuğu ve piyasa 
ekonomisi gibi birçok alanda AB’nin 
normlarının ve kurallarının DKSTA 
ilişkisi olduğu ülkelerde yerleştiril-
mesi hedeflenmektedir. Böylelikle 
Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’nın 
AB Tek Pazar’ı ile ekonomik bütün-
leşmesinin artması ve dünyanın en 
fazla tüketiciye sahip pazarı olma 
özelliği taşıyan AB’ye tarifeler ve 
kotalar olmadan girişlerinin sağlan-
ması planlanmaktadır. DKSTA’lar ile 
uzun vadede Birliğin belirli alanlar-
daki mevzuatları ile uyum sağlan-
ması, ürün kalitesinde uluslararası 
standartların yakalanması ve arta-
cak ihracat ve yatırım olanakları ile 
ekonomik büyüme imkânlarının ar-
tırılması beklenmektedir. 

2014 yılındaki Ortaklık Anlaşma-
sı’nın Gürcistan’da geçici olarak 
yürürlüğe girdiği günden bu yana 
AB, yaklaşık %30 pay ile ülkenin 
en büyük ticaret ortağı haline gel-
miştir. Ekonomik iyileşmeyi teşvik 
eden DKSTA, Gürcistan’ın yabancı 
yatırımlar için olan cazibesini de ar-
tırmıştır. DKSTA akdedilen ülkelerde 
çalışanlar, anlaşma kapsamında ilgili 
AB üye ülkesinde şirket kurabilmek-
te ya da mevcut şirketlerinin bir ofi-
sini açabilmekte ve kendi personel-
lerini istihdam edebilmektedir. Ay-
rıca DKSTA’lar, düzenleyici çevreye 

de önemli katkılar sunmaktadır. Bu 
kapsamda örneğin sanayi ürünleri-
nin imalatında ve ticaretinde stan-
dartların sağlanması ve ürün gü-
venliğinden taviz verilmemesi gibi 
esaslar benimsenmektedir. 

AB – Ukrayna DKSTA’sı da benzer 
şekilde taraflar arasındaki tarifeleri 
%98 gibi yüksek bir oranda kaldır-
mayı, tarım ürünlerinde imtiyazlar 
sunmayı ama hassas sektörlerde 
daha kademeli bir serbestleşmeyi 
öngörmektedir. Taraflar ayrıca ti-
caretteki teknik ve teknik olmayan 
engelleri basitleştirmeyi ve müm-
kün olan durumlarda sonlandırmayı 
taahhüt etmektedir.
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Derinleşme (Deepening)

–Haluk ÖZDEMİR–

Avrupa Birliği’nin (AB) gelişimi ve 
bütünleşme sürecinin işleyişi iki bo-
yutlu bir dinamikle açıklanabilir. Bu 
dinamiklerden biri genişleme diğeri 
ise derinleşmedir. Genişleme, üye 
sayısının artması ve bütünleşmenin 
coğrafi olarak büyümesi anlamına 
gelir. İkinci boyutta ise derinleşme 
vardır. Derinleşme, bütünleşme ku-
rumlarına verilen yetkilerin artırıl-
ması, yeni kurumlar oluşturulması 
ve yeni ortak politika alanlarının 
geliştirilmesi olarak ifade edilebilir. 
En genel anlamıyla bütünleşmenin 
daha ileri bir aşamaya geçmesidir. 
Örneğin Avrupa Parlamentosunun 
1979’dan itibaren doğrudan seçim-
le işbaşına gelmeye başlaması, ku-
rumsal yapıda bir değişikliği ifade 
ettiği gibi Parlamentonun yetkile-
rinin artırılması sonucunu da do-
ğurması nedeniyle bir derinleşme 
gelişmesidir. Derinleşmeye bir diğer 
örnek de parasal birliğe geçiş ve Av-
rupa Merkez Bankasının kurulması-
dır. Bu yolla yeni bir kurum yaratıl-
mış ve para biriminin yönetimi gibi 
önceden ulusal olan bazı yetkiler bu 
yeni kuruma aktarılmıştır.

Avrupa Birliği açısından önemli sa-
yılabilecek derinleşme gelişmeleri 
ana hatlarıyla şu şekilde sıralanabi-
lir:

1965 tarihli Füzyon Antlaşması ile 
Avrupa Topluluklarının (Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT), 

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu 
(EURATOM)) yürütme organlarının 
tek bir çatı altında toplanması.

1970-1975 tarihli Bütçe Anlaşmaları 
ile AET’nin Boş Sandalye Krizi’ne de 
neden olan kendi bütçesinin oluştu-
rulması ve bunu denetlemek üzere 
Sayıştay kurulması.

1987 tarihli Avrupa Tek Senedi ile 
Avrupa Siyasi İşbirliğinin topluluk 
bünyesine dahil edilerek bütünleş-
menin siyasi bir boyut kazanması. 
Ayrıca ortak pazara geçiş için bir 
takvim belirlenmesi.

Avrupa Birliği Antlaşması olarak da 
bilinen 1993 tarihli Maastricht Ant-
laşması ile bütünleşmenin adının 
Avrupa Birliği olarak değiştirilmesi. 
Ekonomik ve parasal birlik hede-
finin ortaya koyulmasına ek olarak 
ortak içişleri ile ortak dış politika ve 
güvenlik politikası alanlarının yara-
tılması. Maastricht ile bütünleşme 
radikal bir dönüşüm yaşamıştır.

1999 tarihli Amsterdam Antlaşma-
sı ile Parlamento’nun yetkileri ar-
tırılmış, oybirliği ile kararlaştırılan 
konular daraltılırken oyçokluğu ile 
karar alınan konuların sayısı artırıl-
mıştır.

2003 tarihli Nice Antlaşması, ku-
rumsal yapıyı 2004’te 10 ve 2007’de 
2 ülkenin daha katılımıyla artan üye 
sayısına göre yeniden düzenlemiş, 
(Bkz. Doğu Genişlemesi) ayrıca 
Maastricht’te ifade edilen Avrupa 
vatandaşlığı (Bkz. Birlik Vatandaşlı-
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ğı) kavramının içerdiği hakları ifade 
eden Temel Haklar Şartı’nı ortaya 
koymuştur.

Reform Antlaşması olarak da bilinen 
2009 tarihli Lizbon Antlaşması ile 
Zirve, Birlik Dışişleri ve Güvenlik Po-
litikası Yüksek Temsilcisi (Bkz. Yük-
sek Temsilci) ve Avrupa Dış Eylem 
Servisi gibi radikal yenilikler getiril-
miştir.

Yukarıdaki örnekler daha da ayrın-
tılandırılabilir ve bunlara yenileri de 
eklenebilir. Bu örneklerden de gö-
rülebileceği gibi derinleşme, bütün-
leşme sürecinin ilerlemesini ve yeni 
yetkilerle donatılmasını ifade et-
mektedir. Bütünleşme teorilerinden 
yeni işlevselcilik’te “yayılma (spill 
over)” olarak ifade edilen süreç de 
derinleşmeye örnektir. Bu kavrama 
göre, bütünleşme belli bir alandan 
başlayıp daha sonra diğer alanlara 
yayılarak ilerler. Sonunda da ilk baş-
takine göre çok daha bütünleşmiş 
yeni bir oluşum ortaya çıkar.
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Derogasyon (Derogation)

–A. Aslı BİLGİN–

Avrupa Birliği (AB) yasama tasarru-
funun Üye Devletlerce özel neden-
lerle geçici süre ile bireylere, grup-
lara veya organizasyonlara ya hiç 
uygulanmaması ya da farklı şekilde 
uygulanmasıdır. Derogasyon ile her-
hangi bir yasal tasarrufun uygulan-
mamasını değil, uygulanmasında 
gerektiği taktirde esneklik sağlamak 
veya varsa Üye Devletlerin özel ko-
şullarının göz önüne alınarak yasa-
ma tasarrufunun uygulanmasına 
imkan vermek amaçlanmaktadır. 

Devlet Sorumluluğu 
İlkesi (Principle of State 
Liability) 

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Üye Devletin Avrupa Birliği (AB) 
hukukunu ihlali nedeniyle sebep 
olduğu kişilerin uğradığı zararın taz-
min edilerek kişilerin AB kaynaklı 
haklarının korunması ve etkili yargı-
sal korunması yanında, kişilerle ku-
rulan bağ ve onlara sağlanan hukuki 
çare sayesinde dolaylı olarak da AB 
hukukunun ulusal hukuk sistemle-
rinde uygulanmasını ve etkililiğini 
temin eden bir ilkedir. AB huku-
kunun uygulanması ve icrailiğinin 
temini yükünün adem–i merkezi 
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şekilde büyük oranda Üye Devletle-
rin omuzlarında olduğu gerçeğinin 
dikkate alınması, bu ilkenin önemi-
nin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. 
AB mevzuatında yer almayan bu 
ilke, Adalet Divanı’nın Francovich 
davasındaki kararıyla (C–6/90 and 
C–9/90) ilk defa yargısal içtihada 
dayalı bir ilke olarak ihdas edilmiş-
tir. Dolayısıyla Adalet Divanı tara-
fından içtihatla ihdas edilen, Adalet 
Divanı tarafından kurucu antlaşma 
sisteminde mündemiç addedilen 
ilkelerden biridir. Adalet Divanı Üye 
Devlet sorumluluğu ilkesinin hukuki 
dayanakları olarak kurucu antlaşma 
sisteminde mündemiç olmasını, AB 
kurallarının tam etkililiğinin sağlan-
ması ve AB kaynaklı hakların etkili 
korunması gereğini ve dürüst işbir-
liği ilkesini zikretmiştir.

Adalet Divanı devlet kavramını ulus-
lararası hukuktaki gibi geniş tutarak 
bütün organ ve kurumları ve kamu 
otoritelerinin kontrolündeki bütün 
kurumları muhtevi şekilde değer-
lendirmektedir. Dolayısıyla zararın 
yasama, yürütme, yargıdan veya 
devletin organik yapısı içerisinde 
olmasa da devletin kontrolünde 
kamu hizmeti yürütmek amacıyla 
görevlendirilen, devletin kontrol ve 
otoritesine tabi, bu sebeple kişiler 
arasındaki ilişkilere uygulanabilen 
normal hükümlerin ötesinde özel/
imtiyazlı yetkileri olan kurumlardan 
kaynaklı olmasına bakılmaksızın 
devlet, Üye Devlet sorumluluğu il-
kesi çerçevesinde tek bir tüzel kişilik 
olarak ele alınmaktadır.

Üye Devlet sorumluluğunun şartla-

rı: İhlal edilen AB hukuku kuralının 
kişilere hak bahşetme amacında ve 
niyetinde olması; yeterince ciddi ni-
telikte ihlalin varlığı; uğranılan zarar 
ile ihlal arasında doğrudan illiyet 
bağının bulunması. Yeterince ciddi 
ihlal tespitinde dikkate alınabilecek 
unsurlar içtihat hukukunda şu şekil-
de belirtilmiştir: İhlal edilen kuralın 
açıklık ve netliği; ulusal otoritelere 
bırakılan takdir yetkisinin kapsamı; 
ihlalin kasti veya taksirle olup olma-
ması; ihlalin mazur görülür nitelikte 
olup olmadığı; AB kurumlarının/or-
ganlarının yönlendirme suretiyle ih-
lale muhtemel katkısı; AB hukukuna 
aykırı tasarruf yapımı, bu tasarrufla-
rın muhafazası veya fiili uygulama-
lar.

Üye Devlet sorumluluğu ilkesinin 
şartlarını önlerindeki somut durum-
lara uygulayacak olan ulusal mah-
kemelerdir. Bu itibarla AB hukukun-
dan kaynaklı hakları ihlal edilen ki-
şilerin korunması adına yetkili mah-
kemeleri ve yargı yollarının detaylı 
usul kurallarını belirleyecek olan da 
ulusal usul özerkliği ilkesi çerçeve-
sinde ulusal hukuk düzenleridir.
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Devlet Tahvillerine 
Dayalı Menkul Kıymetler 
(Sovereign bond-backed 
securities (SBBS))

–Sevgi İNECİ–

Devlet Tahvillerine Dayalı Menkul 
Kıymetler Avro bölgesi bankaları-
nın dış açık pozisyonlarına çözüm 
olarak ortaya konmuş yeni bir finan-
sal araçtır. Üye Devletlerin bonola-
rından çeşitlendirilmiş bir portföy 
sepeti ile banka riskinin yayılması 
hedeflenmiştir.

2008 finansal krizi ve borç krizinin 
ardından kurulan Avrupa Bankacılık 
Birliği, banka portföylerini çeşitlen-
direrek iç pazarda sağlam bir finans 
sektörünün temellerinin atılmasını 
sağlamıştır. Bu kapsamda çeşitlen-
dirilmiş portföy sepetinde farklı 
ülkelerin menkul kıymetlerinin yer 
almasının sağlam bir araç olacağı 
düşüncesi yer almaktadır. Avro böl-
gesinde bir Üye Devletin çıkarttığı 
borç senedi likit olabilir, alınıp sa-
tılabilir, bununla birlikte ülke riski 
de taşıyabilir. Farklı ülkelerin borç 
senetleri bir havuz içinde toplandığı 
ve farklı risk primleri ile gruplandı-
rıldığı zaman finansal risk derece-
lendirilmiş ve yayılmış olmaktadır. 
Benzer şekilde finansmana ihtiyacı 
olan Üye Devletlerin piyasalarda tek 
başına tercih edilmeyen devlet tah-

villerini bir menkul kıymet havuzu-
na alarak menkul kıymetleştirilmesi 
yaygın bir finansal uygulamadır. Ha-
vuz sistemi ile menkul kıymetleştir-
me işlem hızında artış, nakit akışı 
ve teminatlar açısından piyasalarda 
kullanıcılara kolaylık sağlar. Devlet 
Tahviline Dayalı Menkul Kıymetler 
içerdikleri risk derecelerine göre 
portföy grupları altında yapılandı-
rılmıştır. Junior Tranche dilimi göre-
celi riskli portföy grubu iken Senior 
Tranche risk dilimi olarak, düşük 
riskli menkul kıymetleri kapsamakta 
ve nakite dönüştürülme oranı daha 
yüksek olmaktadır.
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Devlet Yardımları  
(State Aids)

–Zafer Can DARTAN–

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ülke-
lerin hiçbirinde Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’nun kurulduğu 1957 yı-
lına kadar herhangi bir rekabet dü-
zenlemesi bulunmuyordu. Sadece 
Almanya ve Fransa rekabet politi-
kasına sahip olmalarına rağmen, bu 
konuda yaptırıma yönelik herhangi 
bir uygulamaları bulunmamaktaydı. 
Öte yandan, AB’de devlet yardımları 
politikası ile hem özel sektöre yatı-
rım teşvikleri sağlanabilmekte hem 
de getirdiği düzenleyici kurallar ile 
rekabet ortamının korunması amaç-
lanmaktadır. Avrupa Komisyonu, 
2005 yılında Lizbon Stratejisi kap-
samında devlet yardımları politika-
sında kapsamlı bir reform çalışması 
başlatmış ve yapılan çalışma netice-
sinde AB zor durumdaki firmaların 
kurtarılması ve yeniden yapılandı-
rılması amacıyla devlet yardımlarını 
devreye sokmuştur. 

Komisyon, Avrupa 2020 Strateji-
si’nde belirlediği hedeflere uygun 
bir şekilde, rekabetçi bir piyasanın 
devamlılığını sağlamak ve öncelik 
verdiği KOBİ’lerin rekabet gücünün 
iyileştirilmesi başta olmak üzere 
önemli ekonomik yararlarının bu-
lunması sebebiyle devlet yardımları 
desteklemektedir. Devlet yardımla-
rının modernleştirilmesi ve etkin-
liğinin artırılması amacıyla Avrupa 
Komisyonu tarafından şirket kurtar-
ma ve yeniden yapılandırma kapsa-

mındaki desteklere ilişkin kurallar 
da yeniden düzenlenmiştir. Bu kap-
samda yapılan düzenlemelerde biri, 
KOBİ’lere yardımcı olması açısından 
yeniden yapılandırma desteğinin 
gereklilikleri kolaylaştırmaktır. Bura-
da söz konusu olan destek 18 aylık 
bir süre ile sınırlı tutulmuştur. 

Devlet desteği alan bir şirket, rakip-
lerine göre avantaj sağlamaktadır. 
Dolayısıyla, Antlaşma genel ekono-
mik kalkınma nedenleriyle gerek-
çelendirilmediği müddetçe devlet 
yardımını genel olarak yasaklar. Bu 
yasağa uyulmasını ve muafiyetlerin 
AB’de eşit şekilde uygulanmasını 
sağlamak için Avrupa Komisyonu, 
devlet yardımlarının AB kurallarına 
uymasını sağlamakla yükümlüdür. 
Devlet yardımı, ulusal kamu oto-
ritelerinin taahhütlerine seçici bir 
şekilde verilmiş herhangi bir biçim-
de bir avantaj olarak tanımlanır. Bu 
nedenle, bireylere verilen sübvansi-
yonlar veya tüm işletmelere açık ge-
nel önlemler bu yasak kapsamında 
değildir ve devlet yardımı oluştur-
mamaktadır.

Devlet yardımı kapsamına giren 
destekler şu şekillerde söz konusu 
olabilir: Hibeler, faiz ve vergi indi-
rimleri, garantiler, bir şirketin ta-
mamının veya bir kısmının devlet 
teşebbüsleri veya tercihli şartlarla 
mal ve hizmet sunması. Bu durum 
yararlanıcısına, belirli şirketlere, sa-
nayi belli sektörlerine veya belirli 
bölgelerde bulunan şirketlere seçici 
bir avantaj sağlar. Bu tür bir yaklaşı-
mın üye devletler arasındaki ticareti 
etkileme olasılığı yüksek olmaktadır. 
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Devlet yardımlarının önemi, Komis-
yonun üye ülkelerin ekonomik po-
litikalarına doğrudan karışabileceği 
nadir alanlardan biri olmasından 
kaynaklanmaktadır. Avrupa Komis-
yonu güçlü soruşturma ve karar 
verme yetkilerine sahiptir. Bu yet-
kilerin merkezinde, Üye Devletler 
tarafından takip edilmesi gereken 
bazı durumlarda bildirim prosedü-
rü bulunmaktadır. Devlet Yardımları 
Prosedürü Tüzüğünün 2013 reviz-
yonu ile daha önce sadece Rekabet 
ve Birleşme kontrolünün bir parçası 
olarak mümkün olan devlet yardım 
sektörü araştırmaları yapma imkâ-
nını getirmiştir. Devlet yardımları 
ile ilgili sorular, devlet yardım ön-
lemlerinin çeşitli Üye Devletlerde 
rekabeti bozabileceği veya mevcut 
yardım önlemlerinin artık düzen-
leyici çerçeveyle uyumlu olmadığı 
durumlarda başlatılabilir. Yardım 
önlemleri ise ancak Komisyon tara-
fından onaylandıktan sonra uygula-
nabilir. Ayrıca Komisyon, uyumsuz 
Devlet yardımlarını geri alma gücü-
ne sahiptir.

Komisyon içerisinde yeralan Genel 
Müdürlüklerde üçü devlet yardım-
larıyla ilgili denetimi gerçekleştir-
mektedir. Bunlar: Balıkçılık (balıkçı-
lık ve su ürünleri ürünlerinin üreti-
mi, işlenmesi ve pazarlanması için), 
Tarım (tarım ürünlerinin üretimi, iş-
lenmesi ve pazarlanması için) ve di-
ğer tüm sektörler için rekabet genel 
müdürlükleridir. Öte yandan, AB’de-
ki şirketler ve tüketiciler de Komis-
yona ihbarda bulunarak soruşturma 
başlatabilecek önemli oyunculardır. 
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Dış İlişkiler Konseyi 
(Foreign Affairs Council)

–Kamuran REÇBER–

Dış İlişkiler veya Dışişleri Konse-
yi, Konsey’in oluşum şekillerin-
den veya tertiplerinden birisidir. 
Bu Konsey insani yardım, ortak dış 
ve güvenlik politikası dâhil olmak 
üzere, kalkınma işbirliği ve ortak 
ticaret politikası, Avrupa güvenlik 
ve savunma politikası gibi AB’nin 
dış eylem bütünlüğünü gündemine 
almaktadır. Dış İlişkiler Konseyi, Ko-
misyon ile irtibat halinde bulunarak 
Avrupa Birliği’nin (AB) dış eylemi-
nin uyumunu AB’nin sahip olduğu 
tüm araçlarla oluşturmayı amaçla-
maktadır. 

Dış İlişkiler Konseyi, AB Zirvesi tara-
fından tesis edilen yönlendirmeleri 
temel alarak AB’nin ortak dış ve gü-
venlik politikasını tanımlamakta ve 
uygulamaktadır. Dış İlişkiler Konse-
yi, Yüksek Temsilci ile birlikte AB’nin 
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dış eyleminin etkinliğini, uyumunu 
ve birliğini gözetmektedir. Yüksek 
Temsilci ve Üye Devletler, ortak 
güvenlik ve savunma politikası ala-
nında Dış İlişkiler Konseyi’ne öneri(-
ler) sunabilmektedir. 

Dış İlişkiler Konseyi, prensip olarak 
Üye Devletlerin Dışişleri Bakanları 
düzeyinde ayda bir kere toplanmak-
tadır. Dış İlişkiler Konseyi gündemi-
ne göre, Savunma Bakanları (ortak 
güvenlik ve savunma politikası), 
Kalkınma Bakanları (kalkınma iş-
birliği) ve Ticaret Bakanları (ortak 
ticaret politikası) düzeyinde de top-
lantılar yapabilmektedir. Dış İlişkiler 
Konseyi’nin toplantı dönemlerinde 
başkanlık görevini Yüksek Temsilci 
yapmaktadır.
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Dışta Kalma İmkânı 
(Opt–out)

–Merve AĞZITEMİZ–

Dışta kalma imkânı ya da opt–out, 
Avrupa Birliği’nde (AB) belirli bir 
politika alanının dışında kalmak is-
teyen Üye Devletlere tanınan hu-
kuki bir imkândır. Bu imkân kurucu 

antlaşmalar çerçevesinde Üye Dev-
letlere tanınan esneklik örneklerin-
den birisini oluşturmaktadır. Avru-
pa bütünleşmesi zamanla birçok 
farklı alana etki etmiştir. Bütçe, para 
politikaları, ceza hukuku, sınır kont-
rolleri ve göç gibi ulus devletlerin te-
kelinde görülen alanlara da yayılma 
olgusu ortaya çıkmıştır. Bu da, bazı 
Üye Devletlerde Avrupa bütünleş-
mesinin kapsamının tartışılmasına 
neden olmuştur. Bu tartışmalar ise 
Üye Devletlerin kurucu antlaşmala-
rın kapsayacağı bazı alanların dışın-
da kalması ile sonuçlanmıştır. 

Dışta kalma imkânı ya da opt–out, 
hukuki açıdan kurucu antlaşmaya 
eklenen bir protokol ile mümkün 
olmaktadır. Bu protokol sayesinde 
ilgili Üye Devlet, Birlik için ortak bir 
politika alanının dışında kalmakta-
dır. Bu protokoller, kurucu antlaş-
malar ile aynı hukuki değere sahip 
olup onlarla birlikte yürürlüğe gir-
mektedir. Bugün için temel olarak 
dört farklı alanda Üye Devletlerin 
dışta kalma imkânı ya da opt–out 
kullandığı görülmektedir. Bu alan-
lar; Ekonomik ve Parasal Birlik, Sa-
vunma, Özgürlük Güvenlik ve Ada-
let Alanı ve Temel Haklardır. 

Maastricht Antlaşması (1993) mü-
zakereleri esnasında özellikle para-
sal birlik ve birtakım sosyal konular 
Birleşik Krallık ve Danimarka için 
egemenlikleri ve bazı diğer has-
sasiyetleri nedeniyle sorun haline 
gelmiştir. Maastricht Antlaşması’nın 
imzalanıp onaylanabilmesi amacıy-
la Danimarka ve Birleşik Krallık için 
ekonomik ve parasal birliğin üçüncü 
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aşamasında yer almamaları bakı-
mından antlaşmaya ekli bir protokol 
ile dışta kalma imkânı ya da opt–out 
öngörülmüştür. Bu nedenle bu iki 
Üye Devlet ortak para birimi olan 
Avro’ya geçiş yapmamıştır. 

Maastricht Antlaşması, getirdiği 
sosyal politikaya ilişkin başlık ne-
deniyle Birleşik Krallık için yine bir 
sorun teşkil etmiştir. Bu nedenle, 
Antlaşma’ya ekli protokol ve proto-
kolün eki olan anlaşma kapsamında 
kalan sosyal politika alanlarında çı-
karılacak olan hukuki tasarrufların 
Birleşik Krallık’ı etkilemeyeceğine 
karar verilmiştir. Bu durum Amster-
dam Antlaşması (1999) ile birlikte 
değişmiştir. Birleşik Krallık rızasıyla, 
Amsterdam Antlaşması ile birlikte 
daha önce protokolle düzenlenen 
ve Birleşik Krallık’ın dışta kalma im-
kânı ya da opt–out aldığı sosyal po-
litika başlıkları antlaşma bünyesine 
alınmış ve tüm Üye Devletler açısın-
dan bağlayıcı hale gelmiştir. 

Maastricht Antlaşması savunma 
alanında Danimarka bakımından 
özel bir durum öngörmüştür. Batı 
Avrupa Birliği’ne katılmak isteme-
yen Danimarka, Maastricht Ant-
laşması’nı referanduma götürmüş 
ve bu oylamadan olumsuz sonuç 
çıkmıştır. Bunun üzerine 12 Aralık 
1992 tarihinde Edinburg Zirvesinde 
bir anlaşmaya varılmış ve Danimar-
ka’nın özel durumu kabul görmüş-
tür. Bugün için kurucu antlaşmalara 
ekli bir protokolle bu husus hüküm 
altına alınmış bulunmaktadır ve dış-
ta kalma imkânı ya da opt–out sa-
vunma alanına genişlemiştir. Buna 

göre Danimarka, savunma alanı ile 
ilgili Birlik karar, eylem ve uygulama-
larına katılmayacaktır. Ayrıca diğer 
Üye Devletlerin bu alanda işbirliğini 
daha ileri bir seviyeye çıkarmalarını 
da engellemeyecektir. Danimarka 
bu sayede, savunma alanının işlet-
me maliyetlerini üstlenmemektedir 
ve gerektiği durumda askeri kabili-
yetini Birlik çerçevesinde kullanma-
ma hakkına sahiptir.  

Amsterdam Antlaşması aynı zaman-
da ilk kez Maastricht Antlaşması ile 
kurucu antlaşmalara eklenen Ada-
let ve İç İşlerinde İşbirliği alanın-
da yaptığı değişiklikler bakımından 
önemlidir. Amsterdam Antlaşması, 
bir isim değişikliğiyle bu alanın kap-
sadığı konuları Özgürlük, Güvenlik 
ve Adalet Alanı adı altında toplamış, 
hükümetlerarası yapıdaki bu alanın 
kapsadığı konulardan bir kısmını da 
–vize politikası, göç politikası, iltica 
politikası, hukuki konularda adli 
işbirliği ve Schengen müktesebatı– 
ulusüstü yapıya aktarmıştır. Bu ak-
tarım ise Danimarka, Birleşik Krallık 
ve İrlanda açısından tartışmalı hale 
gelmiştir. 

Burada hem Schengen müktesebatı 
hem de Özgürlük, Güvenlik ve Ada-
let Alanı’na ilişkin diğer konular ba-
kımından ikili bir ayrım yapmak ge-
reklidir. Schengen müktesebatı ile il-
gili olarak bugün için Danimarka, bu 
müktesebata dayanan bir tasarrufu 
AB hukukunun bir parçası sayılmak-
sızın iç hukukunda uygulamaya ka-
rar verebilecektir. Birleşik Krallık ve 
İrlanda ise istisnasız dışta kalma im-
kânı ya da opt–out ile bu alanın ta-
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mamen dışında kalmıştır. Özgürlük, 
Güvenlik ve Adalet Alanı’na ilişkin 
diğer konular bakımından ise Bir-
leşik Krallık, İrlanda ve Danimarka, 
bu alana ilişkin tasarruf önerileri ile 
ilgili Konsey işlemlerine katılamaya-
caktır. Ancak belirli şartlar altında 
bu Üye Devletler bu tasarruflara da-
hil olma hakkına da sahip kılınmıştır. 
Bu hak ise dahil olma imkanı ya da 
opt–in olarak adlandırılmaktadır.

Son olarak temel haklar bakımından 
ise özellik taşıyan bir uygulama söz 
konusudur. Başlangıçta ekonomik 
temelli olarak kurulan Birliğin ek-
seni zamanla insan haklarına doğru 
genişlemiştir. İçtihat hukuku ile zen-
ginleşen bu alan kodifiye edilmeye 
başlanmıştır. Lizbon Antlaşması 
(2009) ile bağlayıcı hale gelen Te-
mel Haklar Şartı (THŞ) ise Birleşik 
Krallık ve Polonya’da kendi hukuk 
sistemlerinin işleyişi bakımından 
bazı tartışmaların doğmasına neden 
olmuştur. Bu bakımdan Antlaşmaya 
ekli bir protokolle bu iki Üye Devle-
te bazı haklar tanınmıştır. Doktrinde 
bazı yazarlar bu durumu dışta kal-
ma imkânı ya da olarak değerlendi-
rirken bazı yazarlar ise bu durumun 
dışta kalma imkânı ya da dışında kal-
dığını savunmaktadır. Bu bağlamda 
temel haklar bakımından yumuşak 
bir uygulama olarak değerlendirile-
bilecek bu durum hakkında da oku-
yucuya kısa bir bilgi vermek yerinde 
olacaktır. Buna göre THŞ, ABAD’ın, 
Polonya ya da Birleşik Krallık mah-
kemelerinin yetkilerini, bu Üye Dev-
letlerin hukuk, idari hükümler ya da 
uygulamalarının temel haklar ve öz-
gürlükler ile bunlara ilişkin ilkeler ile 

uyumlu olmadığına karar verecek 
şekilde genişletemeyecektir. Aynı 
zamanda THŞ’nin bir maddesinin 
Birleşik Krallık ve Polonya’nın ulusal 
hukuk ve uygulamalarına işaret etti-
ği durumlarda, bu hükümler bu Üye 
Devletlerde sadece kendi hukuk ve 
uygulamaları kapsamında değerlen-
dirmeye alınabilecektir. 
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Dijital Tek Pazar   
(Digital Single Market)

–Melis BOSTANOĞLU–

6 Mayıs 2015 tarihinde kabul edilen 
Dijital Tek Pazar Stratejisi, Avrupa 
Komisyonu’nun 2015-2019 yılları-
na yönelik on önceliğinden biridir. 
Avrupa Birliği (AB) vatandaşları ve 
işletmeleri, çevrim içi araçlar ve hiz-
metler kullanırken bazı engellere ta-
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kılmıştır. Bu engeller doğrultusunda 
tüketicilerin bazı mal ve hizmetlere 
erişimi kısıtlanmış, işletmeler di-
jitalleşmenin tüm faydalarından 
yararlanamamış ve hükümetler ile 
vatandaşlar da aynı şekilde bu diji-
tal dönüşümden tam olarak fayda-
lanamamıştır. Bu nedenle Avrupa 
Komisyonu, Dijital Tek Pazar strate-
jisi ile Tek Pazarı dijital teknolojile-
rin getirdiği dönüşüme ayak uydu-
rabilir hale getirmeye ve 28 ulusal 
dijital pazarını tek bir pazar haline 
getirmeye karar vermiştir. 

Dijital Tek Pazar’ın üç politika önce-
liği vardır:

• Dijital mallar ve hizmetlere eri-
şimin iyileştirilmesi: Dijital Tek 
Pazar stratejisi, AB çapındaki 
tüketiciler ve işletmeler için sı-
nır ötesi e-ticaretin önündeki 
engellerin kaldırılmasını ve çev-
rim içi içeriklere erişimi sağlar-
ken tüketicilerin korunmasını 
artırmayı amaçlamaktadır.

• Dijital ağların ve hizmetlerin 
zenginleştiği bir ortam: Dijital 
Tek Pazar, doğru mevzuatlar ile 
desteklenen yüksek hızlı, gü-
venli altyapıları ve hizmetleri 
sağlayarak dijital ağlar ve hiz-
metler için doğru ortamı yarat-
mayı amaçlamaktadır.

• Büyüme faktörü olarak diji-
tal: Dijital Tek Pazar Stratejisi, 
Avrupa Dijital Ekonomisi’nin 
büyüme potansiyelini en üst 
düzeye çıkarmayı amaçlamak-

tadır. Böylece her AB vatanda-
şı, özellikle kapsayıcı bir dijital 
toplum için gerekli olan dijital 
becerileri geliştirerek, dijital 
ekonominin faydalarından tam 
olarak yararlanabilecektir.
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Dikey Doğrudan Etki 
(Vertical Direct Effect)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Dikey doğrudan etki, kişilerle kamu 
otoriteleri arasındaki hukuki ilişki-
ler açısından bir normun doğrudan 
etkili olması boyutudur. Bu itibar-
la bir Avrupa Birliği (AB) normuna 
kişiler tarafından Üye Devletlere 
karşı veya Üye Devletler tarafından 
kişilere karşı mahkemeler önünde 
istinat edilebilmesini ifade etmek-
tedir. AB müktesebatı açısından, 
ters nitelikte dikey doğrudan etki 
açısından direktifler hariç tutulmak 
üzere, dikey doğrudan etki açısın-
dan hiçbir sınırlama söz konusu 
değildir. Çünkü direktifler sadece 
dikey doğrudan etkiye sahiptir ve 
bu itibarla ters dikey doğrudan etki-
den mahrumdurlar. Çünkü bir kişi-
nin yanlışından istifade edememesi 
şeklinde tanımlanabilecek estoppel 
doktrini çerçevesinde ulusal huku-
kunu direktife göre uyarlamayan bir 
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Üye Devletin söz konusu ihlali veya 
ihmali üzerine oluşan durumdan is-
tifade edebilmesi ve dolayısıyla uy-
gulamadığı direktife kişiler aleyhine 
dayanabilmesi mümkün değildir.

Dikey doğrudan etkinin kapsamının 
belirlenebilmesi, AB hukukunun et-
kili ve yeknesak uygulanabilmesi 
açısından, devlet kavramının kapsa-
mının belirlenmesine de bağlıdır. Bu 
itibarla devlet kavramı organik yapı-
sı itibariyle bütün unsurları yanında, 
hukuki şekline bakılmaksızın devlet 
tarafından kendisine kamu hizmeti 
görme vazifesi verilen ve bu göre-
vi devletin kontrol ve denetiminde 
gerçekleştiren ve bu çerçevede özel 
kişiler arasındaki ilişkilere uygulana-
bilir normal hukuk kurallarını aşar 
mahiyette özel bazı yetki ve imti-
yazlarla donatılan devletin organik 
yapısı dışındaki özel hukuk kurum 
ve oluşumları da dikey doğrudan 
etki ilkesi bağlamında devlet kavra-
mı içerisinde değerlendirilmektedir. 
Yani bu kurum veya oluşumlar özel 
kişilerden ayrılmalı, kamu hukuku 
tarafından yönetilen ve dolayısıyla 
geniş anlamda devletin parçası olan 
hukuki kişilik olduklarından ya da 
kamu hizmeti yürütmekle görevlen-
dirilip bu amaçla imtiyaz verildikle-
rinden mukayeseli olarak devlet gibi 
değerlendirilmelidir.
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Dilekçe Verme Hakkı 
(Right to Petition)

–İlke GÖÇMEN–

Dilekçe verme hakkı, her Birlik va-
tandaşı ve Üye Devletlerden birin-
de ikamet eden veya sicilde kayıtlı 
merkezi Üye Devletlerden birinde 
bulunan bir gerçek veya tüzel kişi 
tarafından, bireysel olarak veya di-
ğer vatandaş veya kişilerle birlikte 
kullanılabilir. Bu hak çerçevesinde, 
ilgili kişiler, Avrupa Birliği’nin (AB) 
faaliyet alanlarından birinin kapsa-
mına giren ve kendisini doğrudan 
etkileyen bir mesele hakkında Avru-
pa Parlamentosuna dilekçe verme 
hakkına sahiptir. Bir dilekçe, kamu 
veya özel çıkar bağlamında bir şi-
kayet veya talep ile ilgili olabilir. Av-
rupa Parlamentosu bünyesinde bir 
Dilekçeler Komitesi kurulmuştur ve 
bu Komite, üyelerinin çoğunluğu ile, 
Avrupa Parlamentosu İç Tüzüğü ku-
rallarına uygun olarak, bir dilekçe-
nin nasıl muamele göreceğine ilişkin 
rehber ilkeler belirler. Bir dilekçe, 
kayıt altına alındıktan sonra Avrupa 
Parlamentosu Başkanı tarafından 
Dilekçeler Komitesi’ne iletilir ve ilk 
olarak kabul edilebilirlik incelemesi-
ne tabi tutulur. Dilekçeler Komitesi, 
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kabul edilebilir bulunan bir dilekçe 
çerçevesinde bir görüş veya tavsiye 
alabilir ve Avrupa Parlamentosu Baş-
kanı’ndan bunu ilgili otoriteye ilet-
mesini isteyebilir. Ayrıca, Dilekçeler 
Komitesi, görüşmelerinin sonuçları 
hakkında Avrupa Parlamentosu’na 
yıllık olarak rapor verir. Son olarak, 
sicile kayıtlı dilekçelerin başlığı ve 
metin özeti, görüş metni ve dilekçe-
lerin incelenmesi ile bağlantılı olarak 
iletilen en önemli kararlar, Avrupa 
Parlamentosu websitesi içindeki Di-
lekçeler Portalı aracılığıyla kamuya 
açık hale getirilir. 
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Direktif (Directive)

–Narin İDRİZ–

Direktifler, Avrupa Birliği’nin İşleyişi 
Hakkında Antlaşma (ABİHA) md. 288 
uyarınca ikincil hukukun bir parça-
sını oluşturan hukuki tasarruf türle-
rinden birisi olarak listelenmektedir. 
Direktifler, AB kurumları tarafından 
kurucu antlaşmalara uygun olarak 
kabul edilir. Bunlar, ya olağan yasa-
ma usulü uyarınca Konsey ve Avru-
pa Parlamentosu tarafından ya da 
sadece Avrupa Parlamentosu’nun 
onay verdiği ya da Avrupa Parlamen-
tosu’na danışılan özel yasama usulü 
uyarınca Konsey tarafından kabul 
edilen hukuki tasarruflardır.

ABİHA md. 288, bir Direktifin muha-
tabı (bir, birkaç veya tüm) Üye Dev-
letler açısından ulaşılması gerekli 
sonuçları itibariyle bağlayıcı olduğu-
nu belirtirken şekil ve yöntem seçi-
mini Üye Devletlere bırakmaktadır. 
Doğrudan uygulanırlık taşıyan, yani 
yürürlüğe girdikten hemen sonra AB 
Üye Devletlerinin ulusal hukukların-
da doğrudan uygulanan Tüzüklerin 
aksine, Direktifler doğrudan uygula-
namaz. Bunun anlamı, AB düzeyinde 
kabul edildiğinde bir Direktifin ilgili 
ülkede uygulanabilir olmadan önce 
ulusal hukuka aktarılması gereklili-
ğidir. Başka bir deyişle, bir Direktifin 
ulusal düzeyde etkili olması için, AB 
Üye Devletlerinin Direktifi ulusal hu-
kuka dahil etmek için bir hukuk dü-
zenlemesini kabul etmesi gerekmek-
tedir. Kurucu antlaşmalar, ulusal ted-
birler Direktif tarafından belirlenen 
hedeflere ulaştığı sürece Üye Dev-
letlere aktarma yöntemlerini seçme 
özgürlüğü vermektedir. Ulusal ma-
kamlar da bu tedbirleri Komisyon’a 
iletmelidir. Aktarma, genellikle 2 yıl 
olan, Direktifte belirtilen son tarihe 
kadar gerçekleştirilmelidir.

Direktifler, Üye Devletlerin ulusal hu-
kuklarının uyumlaştırılması için, yani 
uyumlaştırma amacıyla tercih edi-
len araçlardır. Asgari uyumlaştırma 
veya tam uyumlaştırma amaçlaya-
bilen gerekliliklerine göre ayırt edi-
lebilirler. Direktif, asgari uyumlaştır-
mayı hedefliyorsa asgari standartları 
belirlerken bazı AB üyesi devletlerin 
hukuk sistemlerinin Direktifte belir-
tilenlerden daha yüksek standartlar 
belirlemesine veya sürdürmesine 
izin verir. Direktif tam uyumlaştırma-
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yı hedefliyorsa AB üyesi devletler 
Direktifte belirtilenlerden daha katı 
kural veya standartlar getiremez.

Direktifler dikey doğrudan etki do-
ğurabilir. Bunun anlamı, Direktif hü-
kümlerinin koşulsuz, yeterince açık 
ve kesin olması ile takdir hakkına 
yer bırakmaması halinde, bireylerin 
AB otoritelerine veya Üye Devletle-
re karşı ulusal mahkemeler önünde 
doğrudan bir Direktif hükümlerine 
dayanabilmesidir. Kural olarak, Di-
rektif sadece iç hukuka aktarıldıktan 
sonra etki doğurur; ancak Avrupa 
Birliği Adalet Divanı (ABAD), ulusal 
hukuka aktarımın zamanında ger-
çekleşmemesi veya doğru yapılma-
ması halinde bireylerin korunmasını 
kabul etmiştir. Ayrıca ABAD, devlet 
sorumluluğu ilkesi çerçevesinde, 
belirli koşulların varlığı halinde, za-
manında veya doğru bir şekilde iç 
hukuka aktarılmamış Direktifler ne-
deniyle kişilerin maruz kaldıkları za-
rarlar için tazminat alma olasılığını 
da kabul etmektedir.

Bu kapsamda önemli olarak belirti-
lecek bir diğer husus ise, Tüzüklerin 
aksine, Direktiflerin yatay doğrudan 
etkiye elverişli olmamasıdır. Bunun-
la kastedilen, bir bireyin başka bir 
bireye karşı talepte bulunurken Di-
rektife dayanamamasıdır.
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Dogan Davası   
(Dogan Case)  

–İlke GÖÇMEN–

Dogan davası, C-138/13 sayı ve 10 
Temmuz 2014 karar tarihli olup 
özellikle Türkiye – Avrupa Birliği 
(AB) ortaklık hukukunun maddi bo-
yutu –Türkiye ile ilgili iş kurma hak-
kı ve hizmet sunma serbestîsi– ile 
ilgilidir.

Dogan davasının maddi ve hukuki 
vakaları şöyle özetlenebilir. Bayan 
Doğan Türkiye’de mukim bir Türk 
vatandaşıdır. Bayan Doğan’ın eşi 
Bay Doğan da, o an için, Alman-
ya’da süresiz ikamet iznine sahip 
ve çoğunluk hissesini elinde tuttu-
ğu bir limited şirketin müdürü olan 
bir Türk vatandaşıdır. Bayan Doğan, 
aile birleşimi yoluyla Bay Doğan’ın 
yanına, Almanya’ya yerleşmek is-
temektedir. Alman hukuku, bunun 
için, kural olarak, “eş Alman dilin-
de en azından temel seviyede ile-
tişim kurabiliyor” olmalı şartını da 
aramaktadır. Bayan Doğan, Alman 
büyükelçiliğine başvurarak aile bir-
leşimi amacıyla vize talep etmiş ve 
“yeterli” (62/100) sayıldığı dil testi 
sonucunu da sunmuştur. Büyükel-
çiliğe göre ise Bayan Doğan, oku-
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ma–yazma bilmemekte olup çoktan 
seçmeli soruları rastgele cevapla-
mıştır. Büyükelçilik, yeterli Almanca 
bilgisine ilişkin kanıtın yokluğunda 
bu başvuruyu ve takip eden başvu-
ru ve itirazı reddetmiştir. Bayan Do-
ğan, ulusal mahkeme önünde açtığı 
davada, dil bilgisi kanıtının Türkiye – 
AB ortaklık hukuku çerçevesinde iş 
kurma hakkı ve hizmet sunma ser-
bestîne ilişkin yeni kısıtlama getir-
me yasağını –Katma Protokol md. 
41(1)’i– ihlal ettiğini ileri sürmüştür. 
Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar 
prosedürü aracılığıyla Avrupa Birli-
ği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıya-
rak AB hukukunun yorumunu talep 
etmiştir.

ABAD, Dogan kararı ile şu tespitler-
de bulunmuştur. İlk olarak, somut 
olayın Katma Protokol md. 41(1)’in 
kişi ve konu bakımından uygulama 
alanı içinde olup olmadığı ele alın-
mıştır. Buna göre Bay Doğan, Türk 
vatandaşı olup Almanya’da çoğun-
luk hissesine sahip olduğu bir limi-
ted şirketin müdürü olarak gelirini 
serbest meslek faaliyetinden elde 
ettiği için iş kurma hakkının kişi ba-
kımından kapsamı içinde kalır. Aile 
birleşimi ise, iş kurma hakkının konu 
bakımından kapsamı içinde kalır; 
zira “bir Türk vatandaşının bir Üye 
Devlette istikrarlı bir ekonomik et-
kinlik yürütmek için oraya yerleşme 
kararı, o Üye Devletin düzenleme-
leri aile birleşimini zor veya imkân-
sız hâle getiriyorsa negatif biçimde 
etkilenebilir”. Dogan kararı, bu yö-
nüyle, aile birleşiminin Katma Pro-
tokol md. 41(1)’in konu bakımından 
kapsamı içinde kaldığını gösteren 

ilk karar olmuştur. Dogan kararı, bu 
yönüyle, bu kez 1/80 sayılı Ortaklık 
Konseyi Kararı (OKK) md. 13 ile ilgili 
olarak, Genc davası (C–561/14) ile 
takip edilmiştir.

İkinci olarak, yeni kısıtlama getirme 
yasağı (standstill) testi somut olaya 
tatbik edilmiştir. Buna göre ulusal 
önlem, Katma Protokol’ün yürürlü-
ğe girme anına göre “aile birleşimini 
daha çok zorlaştırıyorsa” ilgili “Türk 
vatandaşlarının iş kurma hakkını 
kullanımına yönelik [Katma Protokol 
md. 41] anlamında “yeni kısıtlama” 
oluşturur”. Somut olaydaki önlem, 
yani asgari Almanca bilgisi gereklili-
ği, Almanya bakımından Katma Pro-
tokol’ün yürürlüğe girme anı, yani 
1 Ocak 1973’te yoktur; dolayısıyla 
bu önlem aile birleşimini daha çok 
zorlaştırdığından “yeni kısıtlama” 
sayılır. Bununla birlikte, böyle bir 
kısıtlama, kamu yararına ilişkin ağır 
basan sebepler ile haklı gösterile-
mediği ve orantılılık ilkesine uygun 
olmadığı, yani güttüğü meşru ama-
ca erişmek için uygun olmadığı veya 
ona erişmek için gerekli olanın öte-
sine geçtiği müddetçe yasaklanmış-
tır. Almanya’ya göre asgari Almanca 
bilgisi gerekliliği, zorla evliliklerin 
önlenmesi ve entegrasyonun art-
tırılması amaçlarıyla getirilmiştir. 
ABAD’a göre de bu amaçlar meşru 
amaç sayılsaydı bile ilgili gereklilik, 
“her bir olayın spesifik koşulları dik-
kate alınmaksızın otomatik olarak 
aile birleşimi başvurusunun geri 
çevrilmesine yol açtığından, güdü-
len amaca erişmek için gerekli ola-
nın ötesine geçmektedir”. O hâlde 
ulusal önlem haklı gösterilememek-
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tedir. Öyleyse Katma Protokol md. 
41(1), asgari Almanca bilgisi gerek-
liliği vazeden ulusal hukuk önlemi-
nin önüne geçer. Dogan kararı, bu 
yönüyle, –1/80 sayılı OKK md. 13 ile 
ilgili Demir davasının (C-225/12) ar-
dından– Katma Protokol md. 41(1) 
yönünden, yeni kısıtlama oluşturan 
bir ulusal önlemin mutlak olarak AB 
hukukuna aykırı olmadığına, bilakis 
duruma göre haklı gösterilebilir ol-
duğuna işaret eden ilk karar olmuş-
tur. 
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Doğrudan Ayrımcılık 
(Direct Discrimination)

Bkz. Vatandaşlık Temelinde Doğru-
dan Ayrımcılık Yasağı

Doğrudan Etki   
(Direct Effect)

Bkz. Doğrudan Etki İlkesi 

Doğrudan Etki İlkesi 
(Principle of Direct Effect)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Doğrudan etki ilkesi kaynağı Avrupa 
Birliği (AB) mevzuatında bulunma-
yan ve ilk olarak Van Gend en Loos 
davası (Case 26/62) ile ihdas edilen, 
AB hukukunun etkililiğinin ve icrai-
liğinin sağlanması adına yargısal iç-
tihatla oluşturulan ilkelerden biridir.

Özel icrailik temin yollarından AB 
hukukunun ulusal hukuk sistemle-
rinde uygulanmasının sağlanmasın-
da ve etkililiğini teminde en etkili, 
AB hukuk düzeninin kişilerle kur-
duğu süjelik ilişkisine dayalı olarak 
anayasallaştırılmasında en işlevsel, 
AB hukuk düzenine ulusüstü nitelik 
kazandırmada ve AB hukuk düzeni 
ve AB hukukunun kazandığı doğa ve 
nitelik itibariyle en nitelikli hukuki 
çaredir. Doğrudan uygulanabilirlik 
kavramından farklı olarak doğrudan 
etki kavramı bağlayıcı bir AB nor-
munun somut durumlara yargısal 
uygulanabilme kabiliyetini ve hu-
kuki durumlardaki bireysel etkisini, 
bir hükmün nihai noktada bir mah-
keme önünde istinat edilebilmesi 
için yeterince işlevsel, operasyonel 
ve yargısal icrailik niteliği taşıması-
nı, normların somut duruma uygu-
lanabilme kabiliyetini, yargının bir 
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hükmün uygulanmasına dahil olabil-
mesini, bir hükmün haklar yaratma, 
yükümlülükler getirebilme ve hukuki 
ilişkileri değiştirebilme kabiliyeti-
ni ifade etmektedir. Doğrudan etki 
kavramını sübjektif ve kişisel haklar 
yaratma ile eşdeğer görerek kişisel 
hak sağlanmasını (schutznorm) ilgili 
kuralın icrailiğinde bir önşart olarak 
ele alan görüşler bulunmasına rağ-
men, doğrudan etki kavramının, bü-
yük oranda kişisel haklar ve onların 
korunması talebiyle irtibatlı olsa da, 
kişisel haklara hasredilemeyecek ve 
haklar temin etmeyen kuralların hu-
kukilik denetimini de sağlayan boyu-
tunu da içeren geniş bir kavram ol-
duğunun bilinmesi gerekir. Bir hukuk 
kuralının doğrudan etkili olabilmesi 
hükmün yeterince belirgin/kesin, 
açık ve şartsız nitelik taşımasına bağ-
lıdır. 

AB hukukunda iki tasarruf açısından 
doğrudan etki diğer müktesebata 
göre bazı farklılıklar göstermektedir. 
Direktifler, sadece dikey doğrudan 
etkiye sahiptir. AB tarafından akde-
dilen uluslararası anlaşmaların doğ-
rudan etkisi ise iki aşamalı bir şartlar 
kümesine tabidir. Öncelikle genel 
itibariyle anlaşmanın amacının, ya-
pısının, ruhunun, genel şemasının ve 
lafzının doğrudan etki oluşturmaya 
imkan tanıması gerekir. Bunun teyi-
di üzerine ikinci aşamada bu anlaş-
manın ilgili hükümlerinin doğrudan 
etkili olabilmesi için belirgin/kesin, 
açık ve şartsız nitelik taşıması gere-
kecektir. 
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Doğrudan Etkili   
(Directly Effective)

Bkz. Doğrudan Etki İlkesi 

Doğrudan İlgi   
(Direct Concern)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Bir tasarruf ile kişinin hukuki durumu 
arasındaki doğrudan ilgi, bir tasarru-
fun kişinin hukuki durumunu doğru-
dan etkilemesi, uygulama yetki ve 
görevi verilen iradeye, yani başka bir 
Avrupa Birliği (AB) kurumu/organı 
veya Üye Devlete, gerçek manada 
takdir yetkisi bırakmaması, tasarru-
fun uygulanmasının otomatik olması 
ve kişinin hukuki durumunda ger-
çekleşen hukuki sonucun aracı kural-
lar (başka bir tasarrufça belirlenmiş 
AB kuralı veya ulusal kural) bulun-
maksızın sözkonusu AB tasarrufun-
dan kaynaklanıyor olması durumunu 
ifade etmektedir. Bu durum başka 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 487

bir ifadeyle bir yandan tasarrufun 
kendi kendine yetecek ve uygulayı-
cı tasarruf gerektirmeyecek şekilde 
tam bir kurallar bütünü oluşturma-
sı durumunu, diğer yandan da ara-
cı tasarruf veya başka bir norm ile 
uygulayıcı iradenin kullandığı takdir 
yetkisinin, tasarruf ile kişinin hukuki 
durumuna etki arasındaki illiyet ba-
ğını kes(e)memesi durumunu ifade 
eder. Bu durum ya uygulayıcı irade-
ye takdir yetkisi bırakılmamasını, ya 
da takdir yetkisinin çerçevesinin ön-
ceden belirli olmasını ve uygulayıcı 
işlemin içeriğinin önceden tespit 
edilmesini, takdir yetkisinin kulla-
nıldığı durumlarda bile bu yetkinin 
nasıl kullanılacağının önceden belli 
olmasını gerektirir. Doğrudan ilgi 
şartı çerçevesinde, tasarruf ile da-
vacı kişinin hakları üzerindeki etki 
arasında doğrudan bağlantı oldu-
ğunun ispatlanması gerekmekte-
dir. Doğrudan ilgi şartı, davacı ba-
kımından kendisini muhatap alan 
tasarruflar ile uygulayıcı tasarruf 
gerektirmeyen düzenleyici tasar-
ruflar dışında kalan AB tasarrufları 
açısından bireysel ilgi şartıyla birlik-
te kümülatif bir dava ehliyeti şartı, 
uygulayıcı tasarruf gerektirmeyen 
düzenleyici tasarruflar açısından 
ise yegane dava ehliyeti şartı teşkil 
etmektedir. Direktiflerin, muhatap 
aldığı Üye Devlet(ler)i, uygulanması 
noktasında şekil ve yöntemi belirle-
me yetkisi veren, sadece amaca ula-
şılması açısından bağlayan dolaylı 
düzenleme formunda, muhatap 
aldığı Üye Devlet(ler)in uygulayıcı 
mahiyette ulusal işlemler kabul et-
mesini gerektiren iki aşamalı yapıya 
sahip, düzenleyici nitelikli ve genel 

uygulaması olan tasarruf olmaları 
hasebiyle doğrudan ilgi şartını kar-
şılaması zorluk teşkil etmektedir. 
Ancak direktiflerin Üye Devlet(ler)e 
çok az takdir yetkisi bırakacak şekil-
de detaylı şekilde tasarlanması du-
rumunda kişilerin hukuki durumu 
için doğrudan ilgi teşkil edebilecek-
leri de kabul edilmelidir.
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Doğrudan Seçimler 
(Direct Elections)

Bkz. Avrupa Seçimleri

Doğrudan Ticaret Tüzüğü 
Tasarısı (Proposal on 
Direct Trade Regulation)

–Ulaş GÜNDÜZLER–

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Avrupa Eko-
nomik Topluluğu arasında 1972 yı-
lında akdedilen Ortaklık Antlaşması 
ve bu Antlaşmaya bağlı Protokol-
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ler, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Avrupa 
Birliği (AB) arasındaki ticaretin ku-
rallarını düzenlemiştir. Türkiye’nin 
1974’te gerçekleştirdiği Barış Ha-
rekâtı ile ada fiilen ikiye ayrıldıktan 
sonra, Kıbrıslı Türkler önce Kıbrıs 
Türk Federe Devleti’ni, daha sonra 
da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 
(KKTC) kurmuştur. KKTC devleti, Av-
rupalı devletler tarafından bağımsız 
bir devlet olarak tanınmadığından 
ve Kuzey Kıbrıs hala Kıbrıs Cumhu-
riyeti’nin ülkesinin bir parçası olarak 
kabul edildiğinden, Kıbrıslı Türkle-
rin Avrupa ile ticaret yapmasının 
nasıl gerçekleşeceği sorunu ortaya 
çıkmıştır. Bu sorun özellikle, 1994 
yılında Avrupa Birliği Adalet Diva-
nının (ABAD) Anastasiou davasında 
(C–432/92) verdiği kararla kendini 
göstermiştir. ABAD, Ortaklık Antlaş-
ması’nın taraflarından biri olan Kıb-
rıs Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs’ta 
etkin kontrolünün bulunmadığına, 
KKTC’nin yetkili makamlarının ver-
diği ticarete ilişkin belgelerin de 
Ortaklık Antlaşması çerçevesinde 
geçerli kabul edilmeyeceğine ka-
rar vermiştir. Böylelikle KKTC çıkışlı 
bir ürünün, Ortaklık Antlaşması’nın 
sağladığı ayrıcalıklardan yararlana-
rak AB ülkelerine doğrudan ihraç 
edilmesi imkânsız hale gelmiştir. 
Kıbrıs Rum Kesimi, tüm Kıbrıs ada-
sını temsilen Kıbrıs Cumhuriyeti adı 
altında AB’ye üye olmadan hemen 
önce, Kıbrıs’ın yeniden birleşme-
si için adanın her iki kesiminde de 
referandum yapılmıştır. Bu refe-
randumda Kıbrıslı Türkler Birleşmiş 
Milletler tarafından hazırlanan Kıb-
rıs’ın yeniden birleşmesine ilişkin 
antlaşmaya güçlü destek vermiştir. 

AB Zirvesi, Kıbrıslı Türklerin referan-
dumdaki iradesine karşılık olarak 
Kıbrıslı Türklerin ekonomik soyut-
lanmışlığını sonlandıracak tedbirle-
rin alınmasına karar vermiştir. Kuzey 
Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında mal 
ve kişi hareketlerini düzenleyen Ye-
şil Hat Tüzüğü’ne ek olarak, Kuzey 
Kıbrıs’tan AB’ye doğrudan ticaret 
yapılabilmesi için Komisyon Doğru-
dan Ticaret Tüzüğü tasarısını hazır-
lamıştır. Ancak AB kurumları, Tüzü-
ğün hukuki dayanağı konusunda uz-
laşamamışlardır. Avrupa Parlamen-
tosu ve Konsey, Tüzüğün hukuki 
dayanağının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
Katılım Antlaşması’na eklenen Kıb-
rıs Hakkında 10 Numaralı Protokol 
olduğunu, bu sebeple Konsey’de oy 
birliği ile karar verilmesi gerektiği-
ni savunmaktadır. Bu durum, Kıbrıs 
Rum Kesimi’ne Tüzük tasarısını veto 
etme olanağı verecektir. Kıbrıs Rum 
Kesimi otoriteleri, Kuzey Kıbrıs’tan 
AB’ye doğrudan ticaret yapılması-
nın KKTC otoritelerini yükseltece-
ğini düşündükleri için buna karşı 
çıkmaktadır. Komisyon ise, Kıbrıs 
adasının bir bütün olarak AB’ye üye 
olmasına rağmen, Kuzey Kıbrıs’ta 
müktesebatın askıya alındığından 
hareketle, Kuzey Kıbrıs ile yapılacak 
ticaretin kurallarının Birliğin üçün-
cü ülkelerle olan ticari ilişkilerini 
düzenleyen hükümlere göre belir-
lenmesi gerektiğini savunmaktadır. 
Bu durum, Tüzük tasarısının Kon-
sey’de oy birliği yerine nitelikli oy 
çokluğu ile karar alınmasına olanak 
sağlayacağı için Kıbrıs Rum Kesimi 
ve Yunanistan’ın olumsuz oylarının 
belirleyici olmasını engelleyecektir. 
Kurumların hukuki dayanak konu-
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sunda uzlaşamamış olması Tüzüğün 
tasarı halinde kalmasına sebebiyet 
vermiştir.
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Doğrudan 
Uygulanabilirlik (Direct 
Applicability)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Daha çok uluslararası hukukta doğ-
rudan etki kavramı yerine de sık-
ça kullanıldığına rastladığımız bu 
kavram aslen doğrudan etkiden 
farklı bir anlama sahiptir. Özellikle 
Avrupa Birliği (AB) hukukunda hu-
kuki çare olarak doğrudan etkinin 
içtihat hukuku ile ihdası nedeniyle 
doğrudan uygulanabilirlik kavramı-
nın doğrudan etki ile aynı anlamda 
kullanılmamasına dikkat edilmelidir. 
Doğrudan uygulanabilirlik AB huku-

kuna ait bir hukuki aracın, aktarma 
işlemi gerektirmeksizin ulusal hu-
kuk sistemlerinin bir parçasını teşkil 
edebilmesi kabiliyetini ifade eder. 
Ayrıca uluslararası hukuk kaynakla-
rının AB hukuk düzenine aktarma 
işlemi gerektirmeksizin AB hukuku-
nun ayrılmaz bir parçası teşkil etme 
kabiliyetini de ifade etmektedir. 
Yani doğrudan uygulanabilirlik mo-
nistik sistemlere mahsus bir kavram 
olarak başka bir hukuk sistemi kay-
naklı hukukun bir hukuk sistemin-
de/düzeninde ekstra bir işlem ge-
rektirmeksizin kaynak hukuk siste-
minde bağlayıcılık kazanarak vücut 
bulmasıyla birlikte otomatik olarak 
iç hukukun bir parçası olabilmesi, 
iç hukukta geçerlilik, bağlayıcılık ve 
uygulanabilirlik niteliği kazanabil-
mesi niteliğidir. Bu itibarla doğru-
dan uygulanabilirlik, doğrudan et-
kinin bir ön–şartıdır. Çünkü dualist 
yapılarda uluslararası anlaşmaların 
iç hukukta etki doğurabilmesi için 
bir yasal işlem ile iç hukuka aktarıl-
ması gerekmektedir. 

Avrupa Ekonomik Topluğu (AET) 
Antlaşması ve güncel itibariyle Av-
rupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) doğrudan uygu-
lanabilirlik niteliğini tüzüklere atfet-
mesine rağmen, içtihat hukuku ile 
birlikte açıklanan anlam çerçevesin-
de bütün AB müktesebatının her-
hangi bir aktarma veya dönüştürme 
işlemi gerektirmeksizin ulusal hu-
kuk sistemlerinin parçası olduğu-
nun belirtilmesi gerekir. Yukarıda 
açıklandığı üzere, doğrudan uygula-
nabilirlik kavramı ayrıca AB hukuku-
nun uluslararası hukukla ilişkisinde 
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de geçerlidir, çünkü AB’nin akdettiği 
anlaşmalar doğrudan uygulanabilir-
dir, yani herhangi başka bir işleme 
gerek olmaksızın AB hukuk düzeni-
nin ayrılmaz parçasını teşkil ederler.
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Doğrudan Uygulanır 
(Directly Applicable)

Bkz. Doğrudan Uygulanabilirlik 

Doğu Genişlemesi 
(Eastern Enlargement)

–Hatice YAZGAN–

Genişleme literatüründe “Beşinci 
Genişleme”, ya da “Big-bang” ge-
nişlemesi olarak da bilinen Doğu 
Genişlemesi Avrupa Birliği’nin (AB) 
2004 ve 2007 yıllarında gerçekle-
şen, tarihinde en fazla sayıda ülkeyi 
kapsayan genişlemesidir. Bu geniş-
leme dalgası kapsamında, Soğuk 
Savaşın sona ermesi ile AB ve Kuzey 
Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) 

üyeliğini hedefleyen Doğu Bloğu ül-
keleri ile Malta ve Kıbrıs adı ile Bir-
liğe üye olan Güney Kıbrıs Rum Yö-
netimi (GKRY) bulunmaktadır. Ön-
ceden Varşova Paktı üyesi olan kimi 
ülkeleri de içeren ve Merkezi (Orta) 
ve Doğu Avrupa ülkeleri (MDAÜ) 
Polonya, Macaristan, Estonya, Slo-
venya, Çekya, Slovakya, Litvanya, 
Letonya 1 Mayıs 2004 tarihinde Bir-
liğe katılmıştır. Bu genişleme kapsa-
mında yer alan GKRY ve Malta da 
aynı tarihte AB üyesi olmuştur. 2004 
genişlemesinin devamı olarak Bul-
garistan ve Romanya 1 Ocak 2007 
tarihinde AB üyesi olmuştur. 

Bu genişlemenin tarihi Soğuk Sa-
vaşın bitimi ile başlatılabilir. AB’nin 
MDAÜ ile geniş kapsamlı diplomatik 
ve ekonomik ilişkileri 1990’ların ba-
şında başlamıştır. Bu kapsamda AB 
ile MDAÜ arasında ikili ekonomik ve 
siyasi çerçeveyi oluşturacak Avrupa 
Anlaşmaları (Europe Agreements) 
adı verilen Ortaklık Anlaşmaları 
imzalanmıştır. Macaristan ve Polon-
ya ile 1991, Romanya, Bulgaristan, 
Çekya ve Slovakya ile 1993, Estonya, 
Letonya, Litvanya ile 1995, Slovenya 
ile 1996 yılında imzalanan anlaşma-
lar, AB ve ilgili ülkeler arasında bir 
serbest ticaret alanı kurarak; be-
lirli sektörlerde işbirliği geliştirme, 
mevzuat yakınlaştırması sağlama ve 
siyasi diyalog oluşturmayı da düzen-
liyordu. AET, benzer içerikli Ortaklık 
Anlaşmalarını Malta ile 1970, GKRY 
ile 1972 yılında imzalamıştır. 

Bu ülkeler; 1990 (Malta ve GKRY) 
1994 (Polonya ve Macaristan), 1995 
(Bulgaristan, Romanya, Estonya, 
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Letonya, Litvanya ve Slovakya) ve 
1996 (Çekya ve Slovenya) yılların-
da AB’ye üyelik başvurusu yapmış-
tır. Bundan önce Doğu Genişlemesi 
kapsamında yer alacak ülkelere eko-
nomik ve teknik yardım sağlamak 
üzere katılım öncesi yardım aracı 
olarak PHARE Programı (Poland 
and Hungary: Assistance for the 
Restructuring of the Economy) oluş-
turulmuştur. Sözkonusu program ilk 
etapta Polonya ve Macaristan ile sı-
nırlıyken, sonrasında tüm MDAÜ’yü 
kapsar hale gelmiştir. Demokratik 
kurumların oluşturulması için eş-
leştirme (twinning), çevre ve ulaş-
tırma altyapısı için Katılım Öncesi 
Yapısal Politikalar Aracı- ISPA (The 
Instrument for Structural Policies 
for Pre-Accession) ve tarım ve kırsal 
kalkınma desteği sağlayan Tarım ve 
Kırsal Kalkınma İçin Özel Katılım 
Programı -SAPARD (Special Accessi-
on Programme for Agriculture and 
Rural Development) ve Avrupa Yatı-
rım Bankası ile eş finansman sağla-
narak oluşturulan yardımlar, MDAÜ 
ülkelerini AB üyeliği için hazırlamak 
üzere oluşturulan geniş kapsamlı 
destek programlarıdır. 

Maliyeti nedeniyle üye devletler 
arasında da tartışmalara sebep olan 
bu genişleme, AB koşulluluğunun 
kurumsallaşması (Bkz. Koşulluluk) 
ve bu çerçevede 1993 yılında Ko-
penhag kriterlerinin oluşturulma-
sına giden yolu açmıştır. Avrupa 
Komisyonu tarafından 1997 yılında 
hazırlanan Gündem 2000 belgesi 
ile bu genişlemenin AB’ye etkisi ve 
genişleme kapsamındaki ülkelerin 
katılım kriterleri çerçevesinde kap-

samlı bir değerlendirmesi yapılmış 
ve her ülkenin AB sürecinde spesifik 
sorun ve ihtiyaçları ortaya konmuş-
tur. Bu değerlendirme ile Avrupa 
Komisyonu’nun tavsiyeleri doğrul-
tusunda bu ülkeler iki gruba ayrıl-
mış ve müzakere süreçlerinin baş-
latılmasına karar verilmiştir. 1997 
yılında gerçekleştirilen Lüksemburg 
Zirvesi ile, bu ülkelerle ilişkilerin ka-
tılım öncesi stratejinin uygulanması 
esasında yoğunlaştırılarak devam 
ettirilmesi kararı alınmıştır. AB; 1998 
yılında Polonya, Macaristan, Çekya, 
Estonya, Slovenya ve GKRY ile 2000 
yılında da Bulgaristan, Letonya, Lit-
vanya, Romanya, Slovakya ve Malta 
ile katılım müzakerelerine başla-
mıştır. Bu ülkeler için İlerleme Ra-
porları 1998 yılından itibaren yayın-
lanmaya başlamıştır. Katılım öncesi 
stratejinin önemli unsurlarından 
biri olan Katılım Ortaklıkları (Bkz. 
Katılım Ortaklığı) MDAÜ için 1998 
yılında, GKRY ve Malta için 2000 
yılında oluşturulmuştur. Katılım Or-
taklıklarında belirlenen öncelikler, 
AB yardımlarının programlanmasın-
da da esas alınmıştır. Yine Katılım 
Öncesi Strateji kapsamında bu ülke-
lerin AB ajans ve programlarına ka-
tılmaları sağlanmıştır. 1998 yılında, 
MDAÜ, GKRY, Malta ve Türkiye’nin 
davet edildiği, ortak ekonomik ve si-
yasi konular ile bölgesel işbirliği ko-
nularının tartışılacağı bir forum ola-
rak planlanan Avrupa Konferansı da 
ilk kez devlet ve hükümet başkanları 
düzeyinde toplanmıştır. 

AB sürecindeki ülkelere yönelik 
olarak 2000-2006 yıllarını kapsa-
yacak şekilde bütçe düzenlemesi 
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yapılmıştır. 2001 yılında yürürlüğe 
giren Nice Antlaşması ile bu ülke-
lerin AB kurumsal yapısına entegre 
olmasını sağlayacak düzenlemeler 
yapılmıştır. Bu kapsamda Bakanlar 
Konseyi’nde karar alınırken, daha 
fazla politika alanında nitelikli oy 
çokluğunun kullanılması, Konsey 
ve Parlamento’da oy ağırlıkları ve 
sandalye sayılarına ilişkin kurumsal 
düzenlemeler yapılması sağlanmış-
tır. 2004 ve 2007 genişlemesinden 
sonraki yedi yıllık süreçte işçilerin 
serbest dolaşımı konusunda bu ül-
kelere bazı sınırlamalar getirilmiştir. 

Bu genişleme, Birliğe katılan üye sa-
yısının fazlalığı, söz konusu ülkelerin 
mevcut üye ülkelere kıyasla olum-
suz siyasi ve ekonomik koşullara sa-
hip ve bu nedenle bütçeye yük ge-
tirecek, maliyetli ülkeler olması gibi 
etkenler bakımından literatürde çok 
tartışılmıştır. Doğu genişlemesi, ma-
liyetli olmasına rağmen AB’nin ne-
den bu ülkeleri kabul ettiğine dair 
teorik tartışmaları tetiklemiştir. Baş-
ta Almanya olmak üzere üye devlet-
ler tarafından desteklenen ve litera-
türde de ele alındığı şekilde, kap-
samındaki ülkelerin üye olmasına 
Birliğin tarihsel sorumluluğu olarak 
bakılan ve “Avrupa’ya Dönüş” sloga-
nı ile resmedilen bu genişleme, Sc-
himmelfennig ve Sedelmeier’in or-
taya koyduğu şekliyle, koşulluluğun 
etkililiği açısından başta “dış teşvik 
modeli” (external incentives model) 
olmak üzere çeşitli modellerin tar-
tışılmasına neden olmuştur. Günü-
müzde bu genişleme, başta AB’nin 
Doğu-Batı hattında serbest dolaşım 
hareketliliği olmak üzere, popülist 

siyasetin yükselişi, koşulluluğun 
üyelik sonrası etkililiğinin tartışılma-
sı, Macaristan ve Polonya örneğin-
de görülen demokratik değerlerde 
geriye gidişin tartışılmasıyla yine 
gündemdedir. Bunun yanında Doğu 
Genişlemesi sonucu AB’nin Doğu 
sınırlarının belirlenmesi ile Avrupa 
Komşuluk Politikası’nın oluşturul-
masında rol oynamıştır. 
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Doğu Ortaklığı  
(Eastern Partnership) 

–Sedef EYLEMER–

 Avrupa Komşuluk Politikası’nın 
doğu komşularına yönelik boyutu 
2009 yılında Prag Zirvesi’nde baş-
latılan Doğu Ortaklığına dayanmak-
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tadır. Doğu Ortaklığı, Avrupa Birliği 
(AB) ile doğu komşuları (Ermenis-
tan, Azerbaycan, Belarus, Gürcis-
tan, Moldova ve Ukrayna) arasında 
“ortak bir demokrasi, refah ve artan 
işbirliği alanı” tesis etmeyi amaç-
lamaktadır. Bunun için AB ile doğu 
komşuları arasında siyasi ortaklığın 
hızlandırılması ve ekonomik enteg-
rasyonun derinleştirilmesi hedef-
lenmektedir. Taraflar arasında ikili 
ilişkiler düzeyinde entegrasyon ve 
işbirliğinin düzeyi her bir ortağın 
Avrupa değerlerini, standart ve ya-
pılarını benimseme taahhüdüne ve 
bu doğrultuda göstereceği ilerleme-
ye bağlıdır. Bu bağlamda 2014 yılın-
da Gürcistan, Moldova ve Ukrayna 
ile imzalanan Ortaklık Anlaşmaları 
çerçevesinde oluşturulan Derin ve 
Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı An-
laşmaları AB ile bu ülkeler arasında-
ki ilişkileri yeni bir düzeye taşımış-
tır. Söz konusu anlaşmalar taraflar 
arasında siyasi ortaklığın ve ekono-
mik entegrasyonun geliştirilmesini 
amaçlamaktadır. 2017 yılında AB ile 
Ermenistan arasında Kapsamlı ve 
Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması im-
zalanırken aynı yıl AB ile Azerbaycan 
arasında yeni bir kapsamlı çerçeve 
anlaşmasının müzakereleri başla-
tılmıştır. AB’nin Belarus ile ilişkileri 
ise “teknik diyaloglar, çok taraflı iş-
birliği, sivil toplum desteği, reform 
beklentilerine odaklı diyaloglar” 
gibi boyutlarda ele alınmaktadır. Bu 
kapsamda ikili ilişkilerde komşu ül-
keye göre farklılaştırılmış bir yakla-
şım ile hareket edilmektedir. 

Çok taraflı düzeyde ise ikili ilişkileri 
tamamlayıcı nitelikte ve daha kap-

sayıcı bir yaklaşım benimsenmek-
tedir. Çok taraflı tematik platform-
lar yoluyla “sınır yönetimi, çevre, 
iklim değişikliği, ekonomik kalkın-
ma, göç” gibi konular ele alınmak-
tadır. Doğu Ortaklığı ile “demokrasi 
ve iyi yönetişimin teşvik edilmesi”, 
“enerji güvenliğinin güçlendirilme-
si”, “sektörel reformların, insandan 
insana iletişimin teşvik edilmesi”, 
“ekonomik ve sosyal kalkınmanın 
desteklenmesi” ve “sosyo-ekono-
mik dengesizliklerin azaltılmasına 
ve istikrarın artırılmasına yönelik ek 
fonların sağlanması” amaçlanmak-
tadır. AB ve ortak ülkelerin devlet 
ve hükümet başkanlarının, Avrupa 
Parlamentosu, Avrupa Komisyonu 
ve Avrupa Dış Eylem Servisi tem-
silcilerinin katılımı ile iki yılda bir 
Doğu Ortaklığı Zirveleri gerçekleş-
tirilmektedir. 2017 yılı Kasım ayında 
gerçekleşen Zirvede sonuç odaklı 
bir yaklaşım ile 2020 yılı için “daha 
güçlü ekonomi, yönetişim, iletişim 
ve toplum” ana başlıkları altında 20 
hedef belirlenmiştir. Doğu Ortaklığı 
hükümetler dışında Sivil Toplum Fo-
rumu, Yerel ve Bölgesel Otoriteler 
Konferansı, AB-Doğu Komşular Par-
lamenter Meclisi (EU-Neighbour-
hood East Parliamentary Assembly 
– EURONEST), gençler, iş ve medya 
temsilcileri ile etkinlikler gibi toplu-
mun farklı kesimlerini de kapsamak-
tadır.
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Dolaylı Ayrımcılık 
(Indirect Discrimination)

Bkz. Vatandaşlık Temelinde Dolaylı 
Ayrımcılık Yasağı

Dolaylı Etki İlkesi 
(Principle of Indirect 
Effect)

Bkz. Uyumlu Yorum İlkesi 

Dört Serbesti (Four 
Freedoms)

–T. Mesut EREN–

Avrupa Birliği’nde (AB) dört temel 
özgürlük olarak da tanımlanan ser-
bestiyi anlatır. Bunlar malların, hiz-
metlerin, sermayenin ve kişilerin 
serbest dolaşımlarını tanımlar. Her 
AB vatandaşının bu hakları kullan-
maya ve ihlal durumunda bu özgür-
lükleri dayanak göstererek mahke-
melerde dava yoluyla haklarından 
yararlanma yoluna gidebileceği 
hükme bağlanmıştır. 

Bkz. Malların serbest dolaşımı, ser-
mayenin serbest dolaşımı, kişilerin 
serbest dolaşımı ve hizmetlerin 
serbest dolaşımı 

Döviz Kuru Mekanizması 
(Exchange-Rate 
Mechanism)

–Elif Cemre BEŞGÜR–

Mart 1979 tarihine işlerlik kazanan 
Avrupa Para Sistemi (APS) kap-
samında oluşturulmuş olan Döviz 
Kuru Mekanizması (DKM), sabit 
fakat ayarlanabilir döviz kuru siste-
midir. Temel amacı, Üye Devletlerin 
döviz kurları arasında yakınsama 
sağlanması, ulusal para politikaları-
nın eşgüdümünün geliştirilmesi ve 
böylelikle parasal birlik oluşumuna 
zemin hazırlanmasıdır. APS’ye gi-
ren her Üye Devlet parasının suni 
para birimi olan Avrupa Para Birimi 
(ECU) cinsinden bir karşılığı bulun-
makta olup; bu pariteye, merkezi 
ECU paritesi denilmektedir. Bu mer-
kezi parite esas alınarak, Üye Dev-
letler arasındaki ikili pariteler he-
saplanmaktadır. Bu çerçevede DKM 
ile ikili merkezi paritelerin belirli 
dalgalanma sınırı içinde kalıp, döviz 
kurlarında istikrar sağlanması tasar-
lanmıştır. Dalgalanma sınırını belir-
leyen iki tane ölçüt bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi, Zorunlu Müda-
hale Sınırı’dır. Söz konusu ikili mer-
kezi paritelerin dalgalanma sınırı, % 
±2.25 olarak kabul edilmiştir olup; 
İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık 
için % ±6 olarak belirlenmiştir. Üye 
Devletlerin belirlenen dalgalanma 
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sınırını aşmaları durumunda, mer-
kez bankalarının müdahalede bu-
lunması öngörülmüştür. Ayrıca, Üye 
Devletlerin belirlenen sınırlar içine 
geri döndürülmesini kolaylaştırmak 
amacıyla mali destek veren kredi 
mekanizması da oluşturulmuştur. 
İkinci ölçüt, Sapma Eşiği’dir. Üye 
ülkenin ECU ile belirlenen ulusal 
para biriminin merkezi kurdan % 75 
oranında sapması halinde Üye Dev-
letlerin müdahalede bulunması zo-
runlu kılınmıştır. Farklı bir ifadeyle, 
% ±2.25 sınırına dahil olan ülkeler 
için % ±1.7; % ±6 sınırına dahil olan 
ülkeler için % ±4.5 referans değeri-
ne ulaşılması durumunda Üye Dev-
letler tarafından eşik aşıldığından ve 
müdahale zorunlu tutulmuştur.

DKM, Üye Devletler arasında döviz 
kurları ve enflasyon oranları husu-
sunda önemli bir yakınsama sağ-
lanmasına olanak yaratmıştır. Ancak 
1980’lerin sonunda Alman markının 
sistemdeki diğer ulusal para birim-
lerine kıyasla değer kazanmasıyla, 
Almanya DKM içinde belirleyici bir 
konuma sahip olmuştur. Bu durum, 
Almanya’nın 1990’lı yıllarda iki Al-
manya’nın birleşimi için takip ettiği 
yüksek faiz oranları ve sıkı para po-
litikasının APS içerisindeki tüm ül-
keleri olumsuz etkilemesine sebep 
olmuştur. 1992/93 yıllarındaki döviz 
kurundaki dalgalanmalar nedeniyle 
tüm para birimleri için dalgalanma 
marjı % ±15’e yükseltilmiştir. 1 Ocak 
1999 itibariyle ortak para politika-
sının uygulanmaya başlanmasıyla 
mevcut DKM’nin yerini DKM II al-
mıştır. 
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Döviz Kuru Mekanizması 
II (Exchange-Rate 
Mechanism II)

–Elif Cemre BEŞGÜR–

1 Ocak 1999 tarihinde ortak para 
politikasının uygulanmaya başlan-
masıyla birlikte mevcut Döviz Kuru 
Mekanizması’nın (DKM I) yerini 
yeni Döviz Kuru Mekanizması II 
(DKM II) almıştır. DKM II ile ortak 
para birimi Avro ve diğer üye ülke-
lerin ulusal para birimleri arasında 
döviz kuru istikrarının sağlanması 
ve böylelikle parasal istikrarın ko-
runması amaçlanmıştır. Bu hedef-
le bağlantılı olarak, Avro Alanı’na 
dâhil olacak Üye Devletlerin ortak 
para politikasına katılımını kolaylaş-
tırması öngörülmüştür. Bu kapsam-
da, Üye Devletin Avro Alanı’na dâhil 
olmadan önce DKM II’ye en az iki 
yıl boyunca başarılı bir şekilde ka-
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tılması beklenmektedir. Ayrıca Üye 
Devletin DKM II içerisindeki perfor-
mansı, Avro Alanı’na geçişi sırasında 
ulusal para biriminin geri alınamaz 
bir şekilde sabitleneceği dönüşüm 
oranı için önemli bir gösterge olarak 
değerlendirilmektedir.

DKM II’ye katılım gönüllülük esasına 
dayanmakta olmakla birlikte Avro 
Alanı dışında kalan Üye Devletlerin 
katılımı beklenmektedir. Sisteme 
katılım, Avro Alanı içinde yer alan 
ve almayan ülkelerin bakanları ve 
merkez bankası başkanları ile Avru-
pa Merkez Bankası arasındaki ant-
laşma çerçevesinde sağlanmaktadır. 
Buna göre, sisteme dâhil olan Üye 
Devletin döviz kuru Avro’ya göre 
sabitlenmekte ve % ±15 bandı içeri-
sinde dalgalanmasına izin verilmek-
tedir. Ancak, sisteme dahil olacak 
Üye Devletin talebi doğrultusunda 
daha dar bir bant değeri üzerinde 
antlaşmaya varılması mümkündür. 
Buna karşın, aksi bir karar olmadık-
ça % ±15 bandının daha fazla geniş-
lemesi mümkün değildir. Sisteme 
dahil olan Üye Devletin, belirlenen 
dalgalanma sınırını aşması duru-
munda Üye Devletin merkez ban-
kası ve Avrupa Merkez Bankası’nın 
işbirliği içinde müdahale etmesi 
öngörülmüştür. 2019 yılı itibariyle, 
DKM II’de yer alan tek ülke Dani-
marka’dır. Sisteme, 1 Ocak 1999 ta-
rihinde katılan Danimarka kronu % 
±2.25 dar bir dalgalanma bandı içe-
risindedir. Ayrıca, 2018 yılında Bul-
garistan ve 2019 yılında Hırvatistan 
DKM II’ye katılmak için resmi olarak 
talepte bulunmuşlar ve 2020 yılında 
da katılmışlardır. Söz konusu ülkele-

rin, kendilerine özel belirlenen yol 
haritası çerçevesinde gerekli ekono-
mik tedbirleri almaları durumunda 
katılabilecekleri bildirilmiştir. Avro 
Alanı’na katılım sağlandığında Üye 
Devletler otomatik olarak, söz ko-
nusu mekanizmadan çıkmaktadır.
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Dublin Sistemi   
(Dublin System)

–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–

Dublin sistemi, iltica başvurusunu 
değerlendirmeye yetkili Üye Dev-
letin tayinine ilişkin Avrupa Birliği 
(AB) düzenlemelerinin bütününü 
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ifade etmekte ve Avrupa Ortak İlti-
ca Sistemi’nin temel taşlarından biri 
olarak kabul edilmektedir. Dublin 
sistemi, Özgürlük, Güvenlik ve Ada-
let Alanı’nın parçası olan iltica po-
litikası altında yer alan araçlardan 
biri olarak kabul edilmişti. Dublin 
sistemi kaynağını 1990 tarihli Dub-
lin Konvansiyonu’nda bulmaktadır. 
Dublin Konvansiyonu o tarihteki 12 
Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi 
arasında imzalanmış ve iltica baş-
vurularına ilişkin sorumluluk ko-
nusunu düzenlemişti. Konvansiyon 
yerini 2003 yılında (343/2003 sayılı) 
Dublin II Tüzüğüne, Dublin II Tüzü-
ğü ise yerini 2013 yılında (604/2013 
sayılı) Dublin III Tüzüğü’ne bırakmış-
tır. Dublin III Tüzüğü, Uluslararası 
Koruma Usullerine İlişkin 2013/32 
sayılı Direktif, 603/2013 sayılı Av-
rupa Merkezi Parmak İzi Veritabanı 
(Eurodac) Tüzüğü, Sığınma Başvuru-
su Yapanların Kabul Koşullarına İliş-
kin 2013/33 sayılı Direktif ve Ulus-
lararası Korumanın Nitelendirilmesi 
ve Kapsamı Hakkında 2011/95 sayılı 
Direktif’le birlikte Avrupa Ortak İl-
tica Sistemi’nin “ikinci aşaması”na 
dâhil düzenlemeleri oluşturmakta-
dır. 

Dublin III Tüzüğü’nün amacı, üçün-
cü ülke vatandaşları tarafından ya-
pılan uluslararası koruma başvuru-
larını değerlendirmeye yetkili olan 
Üye Devletin tayin edilmesi olup, 
Tüzük bu amaca uygun olarak kri-
ter ve mekanizmaları düzenlemek-
tedir. Tüzük hükümleri uyarınca, 
iltica başvurusunda bulunan kişinin 
AB’ye girişinde en önemli rolü oy-
nayan Üye Devletin böyle bir baş-

vuruyu öncelikle değerlendirmek 
bakımından yetkili olması gerektiği 
kabul edilmektedir. Tüzük, söz ko-
nusu Üye Devletin tayininde, kişinin 
aile bağları, sahip olduğu oturma 
izni veya vizeler, yasa dışı şekilde 
girişi veya kalışı gibi aralarında hiye-
rarşik ilişki bulunan çeşitli kriterler 
kabul etmektedir. Diğer yandan, Tü-
zük, zorunlu kişisel mülakatlar ön-
görmek ve küçüğün üstün yararının 
korunması amacıyla yakınlarıyla bir-
leşimlerinin sağlanması konusunda 
farklı imkanlar öngörmek suretiyle 
uluslararası koruma başvurusu ya-
pan kişilerin menfaatlerini koru-
mayı amaçlamaktadır. Yine, kişinin 
kendisi hakkında alınan karara karşı 
mahkemeye başvurma hakkı, böy-
le bir itirazın yapılması durumunda 
kişi hakkında verilen transfer kara-
rının yürütülmesinin durdurulması, 
yargılama sürecinde kişinin ilgili Üye 
Devlette kalma hakkı ve talep halin-
de kişiye ücretsiz adli yardım sağ-
lanması ve başvuruların karara bağ-
lanması bakımından kesin sürelerin 
öngörülmesi gibi usuli güvenceler 
hüküm altına alınmıştır. 

Ancak özellikle son on yılda Üye 
Devletlerin karşı karşıya bulundu-
ğu göçmen akını karşısında, Avrupa 
Ortak İltica Sistemi ve bu sistemin 
bir parçası olan Dublin sisteminde 
yapısal zayıflıklarla karşılaşılmıştır. 
Bu çerçevede, mevcut sistemdeki 
yetersizliklerin giderilmesi amacıy-
la Komisyon tarafından, Dublin III 
Tüzüğü’nün değiştirilmesi öneril-
mektedir. Bu amaçla hazırlanan 4 
Mayıs 2016 tarihli taslak Dublin IV 
Tüzüğü’nde sığınma başvurusunu 
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değerlendirmeye yetkili Üye Devle-
tin tayinine ilişkin kriterler muhafa-
za edilmekle birlikte, Üye Devletler 
arasında sorumluluğun adil payla-
şımının sağlanması konusunda ilgili 
Üye Devletin büyüklüğü ve refah 
seviyesine dayanan yeni bir sistem 
benimsenmektedir. Diğer yandan, 
kötüye kullanımların ve ikincil ha-
reketlerin önlenmesi, refakatsiz kü-
çükler bakımından daha güçlü gü-
vencelerin sağlanması ve aile birey-
leri tanımının genişletilmesi suretiy-
le sığınmacıların üstün menfaatinin 
korunması amaçlanmaktadır. Anılan 
Tüzük taslağına ilişkin yasama süre-
ci halihazırda devam etmektedir. 
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Dunkirk Antlaşması 
(1947) (Dunkirk Treaty)

–İlke GÖÇMEN–

Dunkirk Antlaşması, II. Dünya Sava-
şı’nın sonrasında, Avrupa bütünleş-
mesinin öncesinde, askeri açıdan 
Batı Avrupa Birliği’nin doğumuna 

giden yolun başlangıç noktası olarak 
görülebilir. Bu Antlaşma, Birleşik 
Krallık ile Fransa arasında “Mütte-
fiklik ve Karşılıklı Yardımlaşma Ant-
laşması” adı altında, Fransızca ve 
İngilizce resmi dillerinde, 6 madde-
den ibaret olmak üzere, Dunkirk’te, 
4 Mart 1947 tarihinde imzalanmış, 
8 Eylül 1947 tarihinde yürürlüğe 
girmiş ve elli yıl yürürlükte kalmış-
tır (md. VI). Ana hatlarıyla, bu Ant-
laşma uyarınca, Birleşik Krallık ve 
Fransa, Almanya’nın saldırganlık 
politikası benimsemesi veya böyle 
bir politikayı kolaylaştıracak eylem-
de bulunması sebebiyle taraflardan 
birinin güvenliğine yönelik herhangi 
bir tehdit halinde, birbirlerine da-
nıştıktan sonra, bu tehlikeyi sona er-
dirmek için gerekli ortak eylemi alır 
(md I). Taraflardan biri Almanya ile 
yeniden husumete düşerse diğeri o 
tarafa her türlü askeri ve diğer des-
tek ve yardımda bulunur (md. II). 
Taraflardan biri Almanya’nın ekono-
mik nitelikli yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi nedeniyle zarara uğrar-
sa taraflar bu durumu çözebilecek 
ortak eylemi almak için birbirlerine 
danışır (md III). Taraflar, birbirleri ile 
ekonomik ilişkilerini etkileyen konu-
larda devamlı istişarede bulunmak 
suretiyle, her iki ülkenin refahını ve 
ekonomik güvenliğini arttırmak için 
olası her adımı atacaktır (md IV). Ta-
raflar, diğer taraf aleyhine herhangi 
bir ittifakta veya koalisyonda yer 
almayacaktır veya bu Antlaşma’nın 
hükümleri ile uyumsuz bir yükümlü-
lük üstlenmeyecektir (md. V). Dun-
kirk Antlaşması Brüksel Antlaşması 
ile takip edilmiştir. 
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Dünya Bankası   
(World Bank)

–Dilek AYKUT SEYMEN–

Dünya Bankası (World Bank – DB), 
II. Dünya Savaşı sonrasında Bretton 
Woods görüşmelerinde kurulması 
planlanan üç temel örgütten (diğer-
leri Uluslararası Para Fonu – IMF ve 
Uluslararası Ticaret Örgütü – ITO) 
birisi olarak, kalkınma programları-
nı yürütmek amacıyla İmar ve Kal-
kınma Bankası adıyla kurulmuştur. 
1944 yılında kurulan Dünya Ban-
kası’nın temel amacı savaş sonrası, 
yıkılan ekonomilerin yeniden yapı-
lanmasını sağlamak için, ülkelere 
uzun vadeli fon temin etmek olarak 
belirlenmiştir. Kısa süre içinde beş 
farklı kuruluşu bünyesinde barın-
dıran Dünya Bankası, zaman içinde 
yeniden yapılanmadan çok baraj, 
elektrik santrali, drenaj sistemleri 
ve yol yapımı gibi kalkınma odaklı 
alt yapı projelerini finanse etmeye 
başlamıştır. Dünya Bankası’nın bün-
yesinde bulunan ve topluca Dünya 
Bankası Grubu olarak adlandırılan 
bu kuruluşlar sırasıyla 1) Uluslara-
rası İmar ve Kalkınma Bankası – In-
ternational Bank of Reconstraction 
and Development (IBRD) 2) Uluslar-
arası Kalkınma Birliği – Internatio-
nal Development Association (IDA) 
3) Uluslararası Finansman Kurumu 
– International Finance Corporati-
on (IFC) 4) Uluslararası Yatırımları 
Garanti Ajansı – Multilateral Invest-
ment Guarantee Agency (MIGA) 5) 
Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkla-
rı Çözüm Merkezi – International 

Center for Settlement of Investment 
Disputes (ICSID)’dir. Bünyesinde yer 
alan bu kuruluşlardan Uluslararası 
Finansman Kurumu’nun 1956 yılın-
da kurulması ile örgüt, gelişmekte 
olan ülkelerdeki finansal kuruluş-
lara ve özel sektöre borç vermeye 
başlamıştır. 1960 yılında Uluslarara-
sı Kalkınma Birliği kurularak bundan 
sonra Dünya Bankası’nın öncelikli 
amacının azgelişmiş ülkelerde yok-
sullukla mücadele olacağı vurgu-
su yapılmıştır. Ardından oluşturu-
lan Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm 
Merkezi ve Uluslararası Yatırımları 
Garanti Ajansı ile gelişmekte olan 
ülkeler ile uluslararası finansal kay-
naklar arasında köprü oluşturulma-
sı amaçlanmıştır. Bu kurumların bir 
grup içinde değerlendirilmesinin ve 
hepsine birden Dünya Bankası Gru-
bu adı verilmesinin nedeni hepsinin 
başkanlığını Dünya Bankası Başka-
nı’nın üstlenmiş olmasıdır. Bütün 
kurumlar kaynakları ve hesapları 
açısından birbirlerinden bağımsız 
çalışmakla birlikte yönetim ilişkisi 
açısından Dünya Bankası şemsiyesi 
altında yer almaktadırlar.

Dünya Bankası Grubu, 2030 yılına 
kadar gerçekleştirilmek üzere, iki 
temel hedef belirlemiştir: Bunlar-
dan ilki dünyada günde 1.90 ABD 
dolarından az bir para ile yaşayan 
insanların oranını dünya nüfusunun 
%3’ünü geçmeyecek şekilde azal-
tarak aşırı yoksulluğun önüne geç-
mek, diğeri her ülke için en alt gelir 
düzeyinde bulunan %40’lık grubun 
gelir artışını sağlayarak refahın pay-
laşımına katkıda bulunmaktır.
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Merkezi Washington’da yer alan 
Dünya Bankası’nın 180’den faz-
la ülke ile iş birliği bulunmaktadır. 
Günümüzde, Dünya Bankası Gru-
bu’nun temel amaçları olarak, yok-
sulluk, yaygın hastalıklar, göç ve ik-
lim değişikliği gibi küresel sorunlar 
ile mücadele ederek gelişmekte 
olan ülkelerin sürdürülebilir bir kal-
kınma, kapsayıcı bir büyüme sağ-
lamalarına ve yaşam standartlarını 
yükseltmelerine yardımcı olacak 
projelere destek vermek gibi amaç-
lar belirtilmektedir.
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Dünya Ticaret 
Örgütü (World Trade 
Organization) 

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Uruguay Round müzakerelerinin 
ardından Gümrük Tarifeleri ve Ti-
caret Genel Anlaşması’nın (Gene-
ral Agreement on Tariffs and Trade 

- GATT) yerine geçen Dünya Ticaret 
Örgütü (DTÖ), 15 Nisan 1994’te Ma-
rakeş’te Dünya Ticaret Örgütü An-
laşması’nın imzalanması ile hayata 
geçirilmiştir. 1 Ocak 1995 tarihinde 
resmen işlevsellik kazanan DTÖ, çok 
taraflı kurallara dayanan ticaret sis-
teminin temel organı görevini üst-
lenmekte olup, özellikle üye olan 
164 ülke arasındaki anlaşmazlıkların 
çözümünde kilit rol oynamaktadır. 
Ayrıca DTÖ’nün gelişme yolundaki 
ülkelerin çok taraflı ticaret sistemi 
ile bütünleşmelerine destek olma, 
üye ülkelerin ticaret politikalarının 
takibini sağlama, küresel ekonomik 
politika alanındaki diğer uluslararası 
kuruluşlarla iş birliği içerisinde bu-
lunma gibi misyonları da vardır. 

Mal ve hizmetlerle fikri mülkiyet 
alanlarını kapsayan DTÖ anlaş-
maları; özel koşulları ve istisnaları 
içermenin yanında tarifelerin aşa-
ğıya çekilmesi, ticaretteki engellerin 
kaldırılması ve hizmetler pazarının 
açılması gibi taahhütleri kapsamak-
tadır. Ayrıca üye ülkeler, yürürlüğe 
koydukları mevzuatlar ve önlemler-
le ilgili olarak DTÖ Sekretaryası’na 
bildirimde bulunmak durumunda-
dır. DTÖ’nün uluslararası arenadaki 
ağırlığının en önemli sebeplerinden 
bir tanesi Anlaşmazlıkların Halli Or-
ganı’dır. DTÖ’ye üye olan ülkelerin 
kendi aralarındaki anlaşmazlıkları 
çözememeleri durumunda müra-
caat ettikleri Anlaşmazlıkların Halli 
Organı’nın aldığı kararların bağlayı-
cılığı bulunmaktadır. 

1947 yılında 23 ülke tarafından 
imzalanan ve 1948 yılında yürür-
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lüğe giren GATT kapsamında za-
man zaman düzenlenmiş ve tarife 
indirimlerine dair gelişmeler ele 
alınmıştır. DTÖ’nün hayata geçi-
rildiği 1995 yılına kadar toplamda 
dört temel konferans ve dört tur 
gerçekleştirilmiştir. Konferanslar 
sırasıyla 1947 yılında Cenevre’de, 
1949 yılında Annecy’de, 1951’de 
Torquay’da ve 1956’da tekrar Ce-
nevre’de düzenlenmiştir. Turlar ise 
1960-1961’de gerçekleşen Dillon 
Round, 1964-1967’de gerçekleşen 
Kennedy Round, 1973-1979’da ger-
çekleşen Tokyo Round ve son olarak 
1986-1994’te gerçekleşen Uruguay 
Round’dur. 

1947’de Cenevre’de gerçekleşen 
ilk müzakerelerde alınan vergilerin 
azaltılması kararı ve ABD’nin vergi 
oranlarını %35 düşürmesi başa-
rı olarak yorumlanmaktadır. Daha 
sonra 1949 ve 1951 yıllarında ger-
çekleşen Annecy ve Torquay müza-
kerelerinde GATT büyümüş ve üye 
ülkelerin sayısı artmıştır, ancak ver-
gi indirimi konusunda çok fazla bir 
ilerleme kaydedilememiştir. Türki-
ye de GATT’a 1951 yılındaki Torqu-
ay Round sırasında taraf olmuştur. 
GATT’ın çok aktif olmadığı ve bu 
sebeple dünya ticaretinin ivme ka-
zanamadığı o dönemde kurulan 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
dinamizm umudu tekrar artmıştır. 
1964-1967 yılları arasında John F. 
Kennedy tarafından yeni ABD Baş-
kanı olduğu dönemde düzenlenen 
Kennedy Turu’nda ve sonrasında 
düzenlenen Tokyo Turu’nda GATT, 
vergi indirimleri konusunda büyük 
başarı sağlamıştır. 

1980’lere gelindiğinde her ne kadar 
dünya ticareti daha girift bir yapıya 
bürünmekte olsa da GATT’a duyu-
lan güven azalmaya başlamıştır. Kü-
resel ticarette yaşanan gelişmelerin 
gerisinde kaldığına dair inancın art-
makta olduğu bir dönemde GATT’ın 
revize edilmesine ilişkin talepler 
yüksek sesle dile getirilmeye baş-
lanmıştır. 1986-1994 yılları arasında 
düzenlenen Uruguay Turu’nda daha 
önce düzenlenen yedi müzakere 
turunda hedeflenen gümrük vergi-
lerinin azaltılmasının yanı sıra GATT 
kuralları ve tamamlayıcı anlaşmaları 
değişen koşullara göre düzenlene-
rek 29 anlaşma tüm ülkelerin taraf 
olacağı şekilde bir paket halinde ka-
bul edilmiştir. 

Son olarak ise 2001 yılında Doha’da 
düzenlenen DTÖ’nün 4’üncü Bakan-
lar Konferansı sırasında başlatılması 
kararı alınan ve kalkınma vurgusu 
sebebiyle Doha Kalkınma Gündemi 
Müzakereleri olarak adlandırılan 
çok taraflı ticaret müzakerelerinin 
dokuzuncusu hâlâ devam etmekte-
dir. Tarım, hizmetler, ticaretin ko-
laylaştırılması, anlaşmazlıkların halli 
ile ticaret ve teknoloji transferi gibi 
konuların da aralarında bulunduğu 
20 kadar alanda müzakereler sür-
mektedir. 
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tü Doha Turu Çok Taraflı Ticaret Mü-
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Dürüst İşbirliği İlkesi 
(Principle of Sincere 
Cooperation) 

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Dürüst işbirliği ilkesi, “hukuki işbir-
liği ilkesi”, “samimi işbirliği ilkesi”, 
“dayanışma ilkesi” veya “sadakat 
ilkesi” olarak da ifade edilmektedir. 
Lizbon Antlaşması (2009) ile deği-
şik Avrupa Birliği (AB) Antlaşması 
4. madde çerçevesinde Birlik ve 
Üye Devletler, dürüst işbirliği ilkesi 
gereğince, kurucu antlaşmalardan 
kaynaklanan görevlerin yerine geti-
rilmesinde birbirlerine karşılıklı say-
gı içinde yardımcı olurlar. Üye Dev-
letler, kurucu antlaşmalardan veya 
Birlik kurumlarının tasarruflarından 
kaynaklanan yükümlülüklerin ye-
rine getirilmesini sağlamak üzere, 
genel veya özel her türlü uygun ta-
sarrufu yapar. Üye Devletler, Birli-
ğin görevlerinin yerine getirilmesini 
kolaylaştırır ve Birliğin amaçlarının 
gerçekleştirilmesine halel getirecek 
veya gerçekleştirilmesini tehlikeye 
atacak her türlü tasarruftan kaçınır. 
Hukuki işbirliği ilkesi, Lizbon Ant-
laşması ile değişik AB Antlaşması 
13. maddeyle birlikte kurumlar ara-
sında yatay boyutta da uygulanma 
kabiliyeti kazanmıştır. Bu itibarla bu 

ilke kurumsal denge ilkesini takvi-
ye eden bir boyut sergilemektedir. 
Görüleceği üzere dürüst işbirliği il-
kesinin, dikey ve yatay boyutları iti-
bariyle AB hukuk düzeninin, ulusal 
hukuk düzenlerini de kapsayan, bü-
tün unsurlarıyla birlikte işlevselliği 
açısından bir kriko ve takviye göre-
vini gördüğü, mekanizmanın işlerli-
ği açısından şanzıman vazifesini ifa 
ettiği iddia edilebilecektir. 

Dürüst işbirliği ilkesi AB’nin amaç-
larının gerçekleştirilmesi açısından 
hem AB hem de Üye Devletlerin 
yetkilerini kullanmaları noktasında 
riayet edecekleri hususları belirler. 
Hukuki işbirliği çerçevesinde yü-
kümlülük bir hedef yükümlülüğü 
değil, bir çaba yükümlülüğüdür. 
Avrupa bütünleşmesinin en temel 
unsurlarından biridir. AB ve Üye 
Devletlerin birbirlerinin hukuk dü-
zenlerinin özerkliğine ve yetkilerine 
karşılıklı saygı göstermelerini gerek-
tirmektedir. AB ve Üye Devlet hu-
kuk sistemlerinin, hukuklarının ve 
yetkilerinin birbirlerini tamamlayıcı, 
simbiyotik ve sinerjik işbirliği karak-
teristiğini perçinleyen, Üye Devlet 
mahkemeleri ve kurumlarının AB 
mahkeme ve kurumu sıfatlarının ve 
hüviyetlerinin altını çizen, AB hu-
kuku çerçevesindeki bütün özel yü-
kümlülüklerin takviyesi ve destekçisi 
olan bu genel yükümlülük ilkesi, AB 
hukuk düzeninin anayasallaştığının 
en önemli göstergelerinden biridir. 
Bu açıdan, AB’de birlik hukukunun 
en önemli ilkelerinden ve AB hukuk 
düzeninde birliğin teminatlarından 
biridir.
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Bu ilke özellikle AB dış ilişkiler huku-
ku alanında özel önem arz etmekte-
dir.
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Düzenleyici Tasarruf 
(Regulatory Act)

–Narin İDRİZ–

“Düzenleyici tasarruf” terimi sade-
ce bir kez, Avrupa Birliği’nin İşleyi-
şi Hakkında Antlaşma (ABİHA) md. 
263(4)’te geçmektedir. Kurucu ant-
laşmalarda bu terimin tanımı bulun-
mamaktadır. Bu kavram ilk olarak 
Avrupa Anayasal Antlaşması’nda 
(2004) yer almış ve Lizbon Antlaş-
ması (2009) değişiklikleri ile kurucu 
antlaşmalara dahil edilmiştir. Av-
rupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 
konunun gündeme getirildiği birkaç 
davada bu terimin anlamına açıklık 
getirmiştir.

Konuya ilişkin netlik sağlayan ilk 
kararlar Genel Mahkeme’nin Inu-
it kararı (T–18/10) ve Microban 
(T–262/10) kararıdır. Mahkeme, 
bu kararlarında ABİHA md. 263(4) 
kapsamında düzenleyici tasarrufla-
rın yasama tasarrufu dışındaki ge-
nel uygulama tedbirleri olduğuna 
hükmetmiştir. Bu yaklaşım Adalet 
Divanı tarafından Inuit davasının 
temyizinde (C–583/11 P) onan-
mıştır. Yasama tasarrufu dışındaki 
genel uygulama tedbirleri (çoğun-
lukla) Komisyon tarafından ABİHA 
md. 290 uyarınca yetki devrine da-
yanan tasarruflar veya ABİHA md. 
291 uyarınca uygulama tasarrufu 
olarak kabul edilen Tüzük, Direktif 
ve Kararlardır.

ABİHA md. 263(4) uyarınca “Her 
gerçek veya tüzel kişi, … kendisini 
doğrudan ve bireysel olarak ilgi-
lendiren tasarruflar ile kendisini 
doğrudan ilgilendiren ve uygulama 
tedbirleri alınmasını gerektirme-
yen düzenleyici tasarruflara … dava 
açabilir”. “Düzenleyici tasarruf”un 
uygulama tedbirlerini içermemesi 
koşulu, başarılı davaların genellikle 
ABİHA md. 290–291 uyarınca ka-
bul edilen Tüzük ve Karar ile sınırlı 
olacağı anlamına gelmektedir. Zira 
Direktif ulusal hukuka aktarılmayı 
gerektirmekte, yani uygulama ted-
biri içermektedir.

Lizbon Antlaşması ile bu yeni “dü-
zenleyici tasarruf” teriminin getiril-
mesinin nedeni, bireylerin iptal da-
vası açmasını ve yasama niteliğinde 
olmayan AB hukuki tasarruflarına 
itiraz etmesini kolaylaştırmaktır. 
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ABİHA md. 263’te öngörülen ayrım 
önemlidir, çünkü bireylerin düzen-
leyici tasarrufa itiraz edebilmek için 
dava ehliyeti gerekliliği olarak, nor-
mal yasama tasarrufları açısından 
geçerli olan daha sıkı bireysel ilgiye 
ilişkin Plauman kriterleri yerine, sa-
dece doğrudan ilgi bağlantısını ka-
nıtlamaları gerekmektedir.
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EFTA Genişlemesi (EFTA 
Enlargement)

–Hatice YAZGAN–

Avrupa Serbest Ticaret Birliği 
(European Free Trade Association 
– EFTA) üyeleri Avusturya, İsveç ve 
Finlandiya’nın 1 Ocak 1995 tarihin-
de Avrupa Birliği’ne (AB) katılımı 
ile sonuçlanan genişlemedir. EFTA 
genişlemesi, literatürde tartışıldığı 
şekilde, kapsamındaki ülkelerinin 
AB bütçesine katkı yapan ve köklü 

demokrasi geleneğine sahip ülkeler 
olması nedeniyle, Akdeniz Geniş-
lemesi veya Doğu Genişlemesine 
kıyasla AB açısından daha sorunsuz 
bir genişleme olarak kabul edilmek-
tedir. EFTA genişlemesinin bu ül-
keler açısından siyasi ve ekonomik 
nedenlerinden söz edilebilir. Bu ge-
nişleme dalgasına ilişkin analizler-
de; EFTA ülkelerinin Soğuk Savaşın 
bitmesiyle üyelikleri önünde siyasi 
bir engel kalmaması yanında, eko-
nomik açıdan tek pazarın oluşturul-
ması yönünde önemli bir adım atan 
Birliğin dışında kalmama yönünde, 
bu üç ülke içinde iş çevrelerinin et-
kisi ve EFTA’nın artık bu ülkelerin 
taleplerini karşılayamaması da bu 
ülkelerinin AB üyeliği başvuruların-
da önemli bir etkenler olarak belir-
tilmektedir. 

EFTA genişlemesi kapsamında Nor-
veç de katılım sürecini tamamlasa 
da, halk referandumunda ikinci kez 
üyeliğin reddedilmesi nedeniyle 
Birliğe üye olamamıştır. EFTA geniş-
lemesi ile Birlik içinde Kuzey ülkele-
rinin ağırlığı arttığı ve bu ülkelerin 
önem verdiği çevre gibi konuların 
Birlik içinde daha fazla ele alınma-
sına neden olduğu kabul edilmek-
tedir.
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Eğitim Politikası 
(Education Policy)

–Ceran ARSLAN OLCAY–

Avrupa Birliği (AB) eğitim politikası 
Üye Devletlerin eğitim alanındaki 
faaliyetlerinin desteklenmesi, yaşla-
nan nüfusun yarattığı endişenin ve 
özel beceri gerektiren alanlardaki 
eksikliklerin giderilmesi, teknolo-
jik gelişmelerin takibi ve küresel 
düzeyde rekabetin sağlanması gibi 
ortak hedeflerin, birlik bilinci ile ye-
rine getirilmesi amacıyla oluşturul-
muştur.

AB bütünleşmesinin olmazsa olmaz 
unsurlarından olan politikalardan 
biri olan eğitim politikası “esnek” 
bir yapıya sahiptir. AB, üye ülkeleri-
ne eğitim sistemleri konusunda bir 
dayatma politikası uygulamayarak, 
belirli bir modeli uygulama zorunlu-
luğu getirmemiştir. Zira ülkelerarası 
önemli yapısal ve sosyo-ekonomik 
farklılıklar bazı politikaların, bütün-
leştirilmesinden ziyade uyumlaştı-
rılmasını, ülkelerin ulusal öncelikle-
rini de gözeterek mümkün kılmıştır. 
Özetle, eğitim politikaları ulusal dü-
zeyde belirlenmektedir. Bu çerçe-

vede, çağdaş değerleri benimseyen 
eğitim programlarının gelişmesi, bi-
reylerin her yaşta ve koşulda eğitim 
almalarının sağlanması ve topluluk 
dillerinin daha çok kişi tarafından 
öğrenilerek konuşulması, dolayısıy-
la “Avrupa Vatandaşı” kavramının 
geliştirilmesine katkı sağlanmasına 
çalışılmaktadır. Bu süreçte öğren-
ci ve öğretmenleri eğitmek ve tüm 
Ar-Ge alanlarına üye ülkelerin etkin 
katılımlarını sağlamak başlıca faa-
liyetlerdir. Uyumlaştırılması plan-
lanan faaliyetler, eylem planları ve 
programlarla güçlendirilmekte; özel 
ağ yapılanmaları ve görüş alışverişi 
platformlarıyla desteklemektedir.

Küreselleşen dünyada AB de ken-
di pozisyonunu hem ekonomik 
hem de siyasi olarak güçlendirme-
yi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, 
dünyadaki değişimler, ekonomik 
krizler, küreselleşmenin getirdiği 
problemler ve çevre konuları göz 
önünde bulundurularak “Avrupa 
2020” adıyla bir yol haritası çizil-
miştir. Avrupa 2020 AB’nin büyüme 
stratejisi olarak planlanmış; kısa va-
dede ekonomik krizlerin aşılmasını, 
uzun vadede istihdamı artırmayı, 
üretkenliği ve sosyal uyumu hedef-
lenmiştir. Akılcı, içsel ve sürdürüle-
bilir büyüme sloganıyla yola çıkan 
AB, istihdam, eğitim, sosyal katılım, 
araştırma geliştirme, iklim ve enerji 
kaynakları konularında iyileştirme 
öngörmektedir. 

Bu bağlamda; eğitim, iş dünyası, 
araştırma ve yenilikçilik sektörleri 
arasındaki bağların kuvvetlendiril-
mesi en önemli yaklaşım olmuştur. 
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Eğitim, mesleki eğitim ve hayat 
boyu öğrenme alanında “Hareket 
halindeki gençlik” (Youth on the 
Move) girişimiyle gençlerin istih-
dam olanaklarının artırılması amaç-
lanmıştır. İstihdam ve beceriler ala-
nında “Yeni beceriler ve işler için 
gündem” girişimi ile Birlik içindeki 
istihdam olanaklarını artırmak ama-
cıyla işgücüne küresel dönüşümlere 
uyum sağlayabilmelerini kolaylaştı-
racak yeni beceriler kazandırılarak 
verimliliğin artırılması başta olmak 
üzere 7 temel girişim eğitim politi-
kasıyla doğrudan ilişkilendirilebil-
mektedir.

Eğitim ve Öğretim 2020, 28 Mayıs 
2009 tarihinde AB Resmi Gazetesin-
de yayımlanan “Eğitim ve Öğretim-
de İşbirliği İçin Stratejik Çerçeve” 
başlıklı AB Konseyi Sonuç Bildirgesi-
ne dayanmaktadır.  

Avrupa İşbirliğinin Öncelikleri (a) 
tüm vatandaşlarının kişisel, sosyal 
ve mesleki başarı ve memnuniyetle-
rini (b) demokratik değerleri, sosyal 
uyumu, aktif vatandaşlığı ve kültür-
lerarası diyalogu sağlamayı amaçla-
yan üye ülkelerin eğitim ve öğretim 
sistemlerinin daha da gelişmesine 
destek vermek 

Stratejik Amaçlar: 1. Hayat boyu 
öğrenmeyi ve hareketliliği gerçek-
leştirmek; 2. Eğitim ve öğretim sis-
temlerinin kalitesini ve etkinliğini 
artırmak; 3. Eşitliği, sosyal uyumu 
ve aktif vatandaşlığı teşvik etmek; 4. 
Eğitimin her seviyesinde girişimcilik 
dahil, yaratıcılık ve yenilikçiliğe (ino-
vasyon) yönelik çabaları artırmak.
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Ek Protokol   
(Additional Protocol)

–Ulaş GÜNDÜZLER–

Ek Protokol, Türkiye ile Avrupa Bir-
liği (AB) arasında 1960’larda Ankara 
Anlaşması ile kurulan ortaklık ilişki-
sinin ve bu Antlaşma’ya istinaden 
1996’da kurulan gümrük birliğinin, 
1 Mayıs 2004 tarihinde AB’ye üye 
olan 10 devleti kapsayacak şekilde 
genişletilmesini sağlayan hukuki 
metindir. Türkiye ile AB arasındaki 
ortaklık ilişkisinin hukuki çerçevesi-
ni ortaya koyan Ankara Anlaşması 
iki taraflı bir anlaşma olup, bir ta-
rafta Türkiye diğer tarafta Avrupa 
Ekonomik Topluluğu (AET) ve Üye 
Devletler yer almaktadır. Diğer bir 
ifadeyle Ankara Anlaşması, Türkiye 
ile AET ve Üye Devletler arasında 
akdedilmiştir. AET’ye / AB’ye yeni 
Üye Devletlerin katılması, Ankara 
Anlaşması’nın uygulama alanının ve 
bu Anlaşmaya istinaden tesis edilen 
Türkiye ile AB arasındaki gümrük 
birliğinin, yeni Üye Devletleri de 
kapsayacak şekilde genişletilmesi 
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 
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Ek Protokol’de de, aynen Ankara 
Anlaşması’nda olduğu gibi, tarafla-
rından biri Türkiye, diğer taraf da AB 
ve Üye Devletlerdir. 1 Mayıs 2004’te 
gerçekleşen genişlemeyle AB’ye üye 
olan devletlerden biri de Kıbrıs Rum 
Kesimi’dir. Kıbrıs Rum Kesimi, Kıbrıs 
adasının tamamını temsilen Kıbrıs 
Cumhuriyeti adı altında AB’ye üye 
olmuştur. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni (KKTC) bağımsız bir 
devlet olarak tanıdığı tarihten itiba-
ren, Kıbrıs Cumhuriyeti devletini ve 
Kuzey Kıbrıs’taki egemenliğini red-
detmektedir. Ek Protokol’ün Türki-
ye tarafından imzalanması, Türkiye 
ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında bir 
antlaşmanın varlığı anlamını taşıya-
caktır. Bu durum, bir devletin tanı-
madığı bir devletle antlaşma akdet-
mesinin mümkün olmadığı dikkate 
alındığında, Türkiye’nin Kıbrıs Rum 
Kesimini Kıbrıs Cumhuriyeti olarak 
tanıması tehlikesini ortaya çıkarmış-
tır. Nitekim, Türkiye’nin imzaladığı 
Ek Protokol’de taraflar belirtilirken 
Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Kıbrıs 
Cumhuriyeti olarak bahsedilmekte-
dir. Türkiye, Kıbrıs Rum Kesimi’ni ta-
nımadığını teyit etmek için bir dek-
larasyon yayınlamıştır. Söz konusu 
deklarasyonda, Türkiye, Ek Proto-
kol’ü imzalamasının, KKTC ile ilişki-
lerini etkilemeyeceğini beyan etmiş, 
Protokol’de yer alan “Kıbrıs Cumhu-
riyeti’nin” 1960’da kurulan ortaklık 
devleti olmadığına ve Kıbrıslı Türk-
leri temsil etmediğine, sadece Kıb-
rıs’taki ara bölgenin güneyinde yet-
ki kullanabildiğine dair tutumunu 
teyit etmiştir. Bunu takiben, Avrupa 
Topluluğu ve Üye Devletler, karşı bir 
deklarasyonla, Türkiye’nin yaptığı 

deklarasyonun, Ek Protokol’ün bir 
parçası olmadığını ve Türkiye’nin 
Protokol çerçevesindeki yükümlü-
lükleri üzerinde hiçbir hukuki etki 
yaratmayacağını, Türkiye’den Ek 
Protokol’ü ayrım gözetmeden tüm 
Üye Devletlere uygulamasını bekle-
diklerini beyan etmişlerdir. Türkiye, 
karşı deklarasyon üzerine, Ek Proto-
kolü onaylamamıştır.
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Ekonomi Politikası 
(Economy Policy)

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Ekonomi politikasının tanımı ve ay-
rıntıları verilmeden önce ekonomi-
nin anlamının kavranması faydalı 
olacaktır. Yunanca oikia (ev) ve no-
mos (kural) kelimelerinin bir ara-
ya gelmesinden oluşan ve dilimize 
Arapça’dan geçen “iktisat” kelimesi-
nin de eş anlamlı olarak kullanıldığı 
ekonominin tanımı konusunda bir 
fikir birliği yoktur. Ancak en genel 
anlamda bireylerin yaşantılarını de-
vam ettirmeleri için üretme, bunlar 
sonucunda açığa çıkanları paylaşma 
ve tüm bu süreçlerde yaşanan iliş-
kileri inceleme konularına odakla-
nan bir bilim dalıdır. Bu kapsamda 
ekonomi politikası, bir devletin iç ve 
dış piyasasında elde etmek istediği 
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mikro ve makro hedeflere ulaşma 
sürecinin yanı sıra mevcut durum-
da ekonomisindeki sorunların çözü-
münde kullandığı birtakım araçların 
ve yöntemlerin bir araya getirilmesi 
sürecidir. Üretimi artırmak, fiyat is-
tikrarını sağlamak, tam istihdama 
ulaşmak ve dengeli bir gelir dağılımı 
sunmak ekonomi politikasının temel 
amaçları arasında yer almaktadır. 

Ekonomi politikası; maliye politikası, 
para politikası ve alternatif politika-
lar olmak üzere üç kategoriden oluş-
maktadır. Bunlardan ilki olan maliye 
politikası devletin vergi ve kamu 
harcamaları gibi kamu sektörünün 
mali değişkenlerini miktarlarında ve 
bileşimlerinde yapılacak düzenle-
melerle ekonomi politikası amaçla-
rını gerçekleştirmek için kullanması-
dır. Ekonomi politikasının ikinci aracı 
olan para politikası ise ekonomik 
büyümeyi sağlamak, istihdamı ar-
tırmak ve fiyat istikrarını elde etmek 
gibi amaçlarla paranın elde edile-
bilirliğini ve maliyetini etkilemeye 
yönelik atılan adımlardır. Ülkelerde 
para politikasının uygulanmasından 
sorumlu merci merkez bankalarıdır. 
Son olarak alternatif ekonomi poli-
tikaları ise tarife dışı engeller, makro 
ve mikro ihtiyati önlemler ile vergi 
indirimleri ve deregülasyon gibi arz 
yönlü politikaları kapsamaktadır. 
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Ekonomi ve Maliye 
Bakanları Konseyi 
(Economic and Financial 
Affairs Council (ECOFIN))

–Selvi EREN–

Avrupa Birliği (AB) Ekonomi ve Ma-
liye Bakanları Konseyi (ECOFIN), 
temel olarak ekonomik politika, 
vergilendirme ve mali hizmetler-
den sorumludur. AB üye ülkelerinin 
Ekonomi veya Maliye Bakanlarını bir 
araya getiren Konsey’in bir grubu 
olan Eurogroup ise sadece para bi-
rimi olarak Avro’yu kullanan 19 ülke 
bakanlarından oluşmaktadır. ECO-
FIN toplantılarına ayrıca ilgili Komis-
yon Üyesi de katılmaktadır. Birliğin 
yıllık bütçesini hazırlayan ECOFIN, 
üçüncü ülkelerle ekonomik ilişkilere 
dair politikaları da belirlemektedir. 
Ayrıca üye ülkelerin ekonomik poli-
tikaları ve bütçelerinin koordinasyo-
nunu sağlayan ECOFIN, uluslararası 
toplantılarda AB’nin duruşunu orta-
ya koymaktadır. 

Benzer şekilde Eurogroup da her ay 
Avro Alanı içerisindeki üye ülke Eko-
nomi ve Maliye Bakanları’nı bir ara-
ya getirmektedir. Basit çoğunlukla 
seçilen bir Başkan moderatörlüğün-
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de ilerleyen Eurogroup toplantıları-
nın mevcut Başkanı Temmuz 2020 
de göreve başlayan İrlanda Maliye 
Bakanı Paschal Donohoe’dir. 

Her 6 ayda bir üye ülkeler arasında 
dönüşümler bir şekilde üstlenilen 
AB Konseyi Başkanlığı sırasında be-
lirlenen öncelikler, ECOFIN toplan-
tılarının da önceliği olmaktadır. Bu 
anlamda AB Konseyi Dönem Baş-
kanlığı’nı devralan üye ülkenin karar 
verdiği ekonomik öncelikler önem 
taşımaktadır. 
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Ekonomik Birlik 
(Economic Union)

–Elif Cemre BEŞGÜR–

Ekonomik birlik, üretim faktörleri-
nin serbestçe dolaştığı ortak pazar 
aşamasından sonra gelen Üye Dev-
letlerin ulusal ekonomi politikaları-
nı uyumlaştırdığı ekonomik bütün-
leşme aşamasıdır. Farklı bir deyişle, 
ekonomik bütünleşme aşamaların-
da her aşama kendinden bir önce-
ki aşamayı kapsadığı için ekonomik 
birlik kendinden önceki tüm ekono-
mik bütünleşme aşamalarının özel-
liklerine ek olarak; ulusal ekonomi 
politikalarının yakınsamasını içer-
mektedir. Kavram olarak ekonomik 
birlik; ortak bir para politikası, ortak 
bir para birimi ve ortak karar alma 
mekanizmasına sahip olan parasal 
birlik kavramını da içerecek şekil-
de kullanılabilmektedir. Ekonomik 
birlik aşamasında, Üye Devletlerin 
parasal ve mali politikalarını uyum-
laştırması söz konusudur. Parasal ve 
mali politikaların tam olarak bütün-
leştirilmesi, ekonomik birlik aşama-
sından sonra gelen tam ekonomik 
entegrasyon aşamasının özelliğidir.

Avrupa Birliği (AB) başarılı bir eko-
nomik birlik örneğidir. 19 AB üye-
si devlet; ortak para birimi olarak 
Avro kullanmakta, ortak döviz kuru 
politikası uygulamakta ve Avrupa 
Merkez Bankası’na bağlı olarak söz 
konusu alanda ortak karar almakta-
dır. Bunlara ek olarak, Üye Devletler 
kendi aralarında maliye politikala-
rının uyumlaştırılmasını sağlayacak 
önlemler almaktadırlar.
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Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı 
(Organisation for 
Economic Co-operation 
and Development 
(OECD))

–Melis BOSTANOĞLU–

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teş-
kilatı’nın kökenleri İkinci Dünya 
Savaşı’nın ardından harap olmuş 
Avrupa’nın yeniden inşası idealle-
rine dayanmaktadır. Birinci Dünya 
Savaşı’nın ardından atalarının yap-
tığı hataları yenilememekte kararlı 
Avrupalı liderler, kalıcı barışı elde 
etmenin en iyi yolunun kaybedeni 

cezalandırmaktansa, ülkeler arası 
işbirliği ve yeniden inşadan geçtiği-
ne karar vermiştir. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teş-
kilatı, Avrupa Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı’nın (OEEC) doğrudan mi-
rasçısıdır. Avrupa Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı, 1948 yılında savaşta bitap 
düşmüş bir kıtanın yeniden inşası 
için yürürlüğe konulmuş bir yardım 
paketi olan Marshall Planı’nı yö-
netmek için kurulmuştur. Teşkilat, 
hükümetlerin ekonomilerinin birbi-
rine bağımlı olduğunu fark etmele-
rini sağlayarak, Avrupa’nın yüzünü 
değiştirecek yeni bir işbirliği çağının 
yolunu açmıştır. Teşkilatın başarısını 
ve çalışmalarını küresel bir aşamada 
ilerletme potansiyelini gören Kana-
da ve ABD, 14 Aralık 1960’ta yeni 
OECD sözleşmesini imzalamak için 
OEEC üyeleri arasına katılmış, böy-
lece 30 Eylül 1961’de Türkiye’nin de 
içerisinde bulunduğu 20 üyeli Eko-
nomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 
resmen kurulmuştur. 

Yıllar içerisinde üye sayısını 36’ya 
çıkaran örgüt, sahip olduğu zen-
gin bilgi kaynaklarını hükümetlerin 
refahı artırmalarına ve ekonomik 
büyüme ve finansal istikrar yoluyla 
yoksullukla mücadele etmelerine 
yardımcı olmak için geniş bir konu 
yelpazesinde kullanmaktadır. Bu-
nun yanı sıra, bu ülkelerin ekono-
mik ve sosyal kalkınmanın çevresel 
etkilerini dikkate almasını sağlama-
ya yardımcı olmaktadır. Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın ça-
lışmaları, üye ülkelerdeki ve OECD 
alanı dışındaki olayların sürekli iz-
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lenmesine dayanmakta ve kısa ve 
orta vadeli ekonomik gelişmelerin 
düzenli projeksiyonlarını içermek-
tedir. Organizasyon şemasına göre 
OECD Sekretaryası verileri toplar ve 
analiz eder, daha sonra komiteler 
bu bilgilerle ilgili politikayı tartışır, 
Konsey kararlar alır ve ardından hü-
kümetler önerilerde bulunur. Bunun 
haricinde Ekonomik Kalkınma ve İş-
birliği Teşkilatı sahip olduğu verileri 
yayınları aracılığıyla dağıtabilmekte 
ve anlaşmalar, standartlar ve öneri-
ler ortaya koyabilmektedir. 
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Ekonomik ve Mali Komite 
(Economic and Financial 
Committee) 

–Zafer Can DARTAN–

Ekonomik ve Mali Komite, Avrupa 
Birliği’nin (AB) Üye Devletler ara-
sında politika koordinasyonunu 
teşvik etmek amacıyla kurulmuş 
bir danışma organıdır. AB Konseyi 
veya Avrupa Komisyonu’nun talebi 
üzerine görüş bildirir. Bu komitenin 
görevleri ise Konsey için hazırlık ça-

lışmaları, ekonomik ve mali durum, 
ekonomik ve maliye politikalarının 
koordinasyonu, finansal piyasa ko-
nularına katkılar, döviz kuru politi-
kaları, üçüncü ülkeler ve uluslarara-
sı kurumlarla olan ilişkilerin değer-
lendirilmesini içerir. Bu Komite aynı 
zamanda Konsey ve Avrupa Merkez 
Bankası (AMB) arasındaki diyaloğun 
hazırlanması ve sürdürülmesi için 
yardımcı olmaktadır. 

2003 yılında Ekonomik ve Mali Ko-
mite Tüzüğünün değiştirilmesinden 
bu yana, komite, ulusal idareler ve 
merkez bankaları, AMB ve Komis-
yon’dan üst düzey yetkililerden 
oluşmaktadır. Ulusal merkez ban-
kaları olsun ya da olmasın iki farklı 
konfigürasyonda toplanabilir. Komi-
te ayrıca, sadece Avro Bölgesi Üye 
Devletleri, Komisyonu ve AMB’nin 
temsil edildiği Eurogroup Çalışma 
Grubu (EWG) adı verilen bir Avro 
bölgesi konfigürasyonunda top-
lanmaktadır. Bu konfigürasyonda 
Komite, Eurogroup’un çalışmaları-
nı hazırlar. Komite, üyelerinin ço-
ğunluğu tarafından yenilenebilir iki 
yıllık bir dönem için seçilen bir Baş-
kana sahiptir. Başkan, Avrupa Parla-
mentosu ile ilişkileri de dahil olmak 
üzere Komiteyi temsil eder. 
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Ekonomik ve Parasal 
Birlik (Economic and 
Monetary Union) 

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde 
parasal bütünleşme girişimleri, iki 
farklı, fakat birbiriyle ilişkili boyuta 
sahiptir. İlk boyut, II. Dünya Sava-
şı’ndan hemen sonra başlamıştır. 
Süreç içinde zaman zaman üye ül-
keler arasındaki parasal işbirliği ile 
yetinilmeyip Ekonomik ve Parasal 
Birlik’e (EPB) doğru yol alınması 
yönündeki düşünceler ağırlık kazan-
mıştır. Esasen Batı Avrupa’da para-
sal işbirliği, bugünkü AB’nin temeli 
olan Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) kurulmadan önce, 1950 yı-
lında Avrupa Ödemeler Birliği’nin 
oluşturulmasıyla başlamıştır. Avru-
pa Ödemeler Birliği, Batı Avrupa’da 
ticaretin ve ödemelerin çok taraflı 
hale getirilmesi amacıyla hayata 
geçirilmiş ve 1958 yılının sonunda 
gerçekleştirilen parasal konvertibili-
teye zemin olmuştur. 

1958 yılının başlarında ülkelerin 
ekonomik ve finansal durumlarını 

gözden geçirmek üzere Para Komi-
tesi oluşturulmuş ve 1964 yılında 
Para Komitesi tarafından Merkez 
Bankası Guvernörler Komitesi ha-
yata geçirilmiştir. Üye ülkeler ara-
sında bir ekonomik ve parasal birlik 
kurma yönündeki girişimler, 1969 
yılındaki the Hague Zirve’sinde alı-
nan kararlar ile daha somut bir hâl 
almıştır. Sözkonusu Zirve’de AB’ye 
üye ülkeler, aşamalı olarak EPB’ye 
geçmeyi kararlaştırmışlar ve zama-
nın Lüksemburg Başbakanı ve aynı 
zamanda Maliye Bakanı olan Wer-
ner’ı, konuyla ilgili çalışmalar yapa-
cak olan bir uzman grubunun başı-
na getirmişlerdir. 

AB’ye üye ülkeler arasında 1980 yı-
lına kadar EPB’nin oluşturulmasını 
öngören Werner Raporu 1970 yılın-
da tamamlanmıştır. Werner Raporu, 
süreç içindeki ilk iki aşamaya ilişkin 
ayrıntılı tavsiyelerde bulunmuş; 
üçüncü ve son aşamada yapılması 
gerekenleri belirlemiştir. Rapor’a 
göre, yaklaşık olarak üç yıl sürmesi 
öngörülen ilk aşamada, para ve ma-
liye politikalarının koordinasyonuna 
ve yakınlaştırılmasına odaklanılma-
lı; üye ülkeler ulusal politikalarını 
Avrupa Komisyonu’nun yönlendir-
meleri doğrultusunda biçimlendir-
meli ve sözkonusu politikaların uyu-
mu, ikinci aşamada gerçekleştirile-
cek olan döviz kuru değişikliklerine 
adapte olacak hızda olmalıdır. İkinci 
aşamada, döviz kuru dalgalanmala-
rının daraltılması ve üye ülkelerin 
ödemeler dengesine kısa dönemde 
destek olacak bir fon kurulması ön-
görülmüştür. Üçüncü ve son aşama-
da ise döviz kurlarının birbirine sa-
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bitlenmesi, sermaye kontrollerinin 
sona erdirilmesi ve AB para politi-
kasından sorumlu olacak bir Avrupa 
Merkez Bankaları Sistemi oluşturul-
ması planlanmıştır.

AB Bakanlar Konseyi Mart 1971’de 
Werner Raporu’na onay vermiş ve 
Rapor’da belirtilen adımları atmak 
üzere harekete geçmiştir. Mart 
1972’de, döviz kuru dalgalanmala-
rı ikili kurlar arasındaki dalgalanma 
marjı %2,25 olacak şekilde daraltıl-
mıştır. 1971 Smithsonian Anlaşma-
sı’nın dolar için oluşturduğu %4,5’lik 
dalgalanma bandı içinde Avrupa 
paralarına %2,25’lik bir dalgalanma 
marjı tanınması, sözkonusu uygu-
lamanın “tüneldeki yılan” olarak 
adlandırılmasına neden olmuştur. 
Ancak ülkelerin paralarını belirlenen 
%4,5’lik dalgalanma bandında tuta-
mamaları sonucunda Smithsonian 
Anlaşması ile başlayan uygulama 
çökmüş, Avrupa paralarının da için-
de yer aldığı dalgalanma bandı orta-
dan kalkmıştır. Tüneldeki yılan uygu-
laması 1973 yılında sona ermiştir. 

AB Bakanlar Konseyi, Werner Ra-
poru’nun gereklerinden biri olan 
Avrupa Parasal İşbirliği Fonu’nu 
Nisan 1973’de hayata geçirmiştir. 
Şubat 1974’de, ulusal politikaların 
koordinasyonunu ve yakınlaştırılma-
sını sağlamaya yönelik yıllık politika 
önceliklerini ilân etmeyi kararlaştır-
mıştır. 

Ancak Werner Raporu çerçevesinde 
bir ekonomik ve parasal birlik oluş-
turulması girişimlerinin başladığı yıl-
larda AB ülkeleri, diğer ülkeler gibi 

1973-1974 yıllarında yaşanan pet-
rol krizinin olumsuz etkileri ile kar-
şı karşıya kalmışlardır. Üye ülkeler 
ulusal politikaları koordine etmek 
ve uyumlaştırmak şöyle dursun, tam 
tersine politikalarda büyük ayrışma-
lar yaşamaya başlamışlardır. 1970’li 
yılların sonlarına kadar üye ülkeler 
AB normları çerçevesinde kurumsal 
yapılanmayı güçlendirmek yerine, 
kendi ulusal ekonomik sorunları ile 
baş etmeye çalışmışlardır. 1970’li 
yıllarda EPB ile ilgili en somut adım, 
1979 yılında Avrupa Para Siste-
mi’nin oluşturulması olmuştur. 

1986 yılında Tek Avrupa Pazarı’nın 
hayata geçirilmesi ile ilgili yol hari-
tasını belirleyen Avrupa Tek Senedi 
(1987), tek pazar için tek paranın 
gerekliliğini savunarak AB’nin Eko-
nomik ve Parasal Birlik (EPB) hede-
fini tekrar gündeme getirmiştir. Za-
manın Avrupa Komisyonu Başkanı 
Jacques Delors ve onun başkanlık 
edeceği bir komite, EPB’nin gerçek-
leştirilmesi ile ilgili çalışmalar yap-
mak üzere yetkilendirilmiştir. Delors 
başkanlığındaki komite konu ile ilgili 
çalışmalarını 1989 yılında tamamla-
mış ve EPB’ye geçiş için üç aşamalı 
bir süreç öngörmüştür. 

EPB’nin oluşturulmasına ilişkin ka-
rar, Aralık 1991’de Maastricht’de 
gerçekleştirilen AB Zirvesi’nde 
alınmıştır. Sözkonusu karar, 1992 
yılında imzalanan Maastricht Ant-
laşması’na (1993) dâhil edilmiştir. 
Maastricht Antlaşması uyarınca, 1 
Temmuz 1990 – 31 Aralık 1993 ta-
rihlerini kapsayan EPB’nin ilk aşama-
sında, üye ülkeler arasında serma-
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yenin serbest dolaşımının önünde-
ki engeller kaldırılmış, üye ülkelerin 
ekonomi politikaları arasında yakın 
eşgüdüm ve merkez bankaları ara-
sında ise yakın işbirliği sağlanmıştır. 
1 Ocak 1994 tarihinde başlayan ve 
31 Aralık 1998 tarihinde sona eren 
ikinci aşamada, fiyat istikrarının ve 
sağlam kamu finansmanının sağlan-
ması doğrultusunda üye ülkelerin 
ekonomi ve para politikaları uyum-
laştırılmış ve üçüncü aşamada Av-
rupa Merkez Bankasına dönüşecek 
olan Avrupa Para Enstitüsü kurul-
muştur. Üçüncü ve son aşama ise 
1 Ocak 1999 tarihinde başlamıştır. 
Son aşamada, üye ülkeler arasında-
ki döviz kurları geri dönülemez bi-
çimde sabitlenmiş, ortak para biri-
mi olan Avro banknotları ve madeni 
paraları tedavüle girmiş, AB para 
politikasını yürütmek üzere Avrupa 
Merkez Bankası kurulmuş ve Avru-
pa Merkez Bankaları Sistemi haya-
ta geçirilmiştir. 

EPB, 1 Ocak 1999 tarihinde Avus-
turya, Belçika, Finlandiya, Fransa, 
Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksem-
burg, Hollanda, Portekiz ve İspan-
ya’dan oluşan toplam on bir ülke ile 
hayata geçmiştir. Yunanistan EPB’ye 
2001 yılında katılmıştır. Daha son-
ra sırasıyla 2007 yılında Slovenya, 
2008 yılında Güney Kıbrıs Rum Yö-
netimi ve Malta, 2009 yılında Slo-
vakya, 2011 yılında Estonya, 2014 
yılında Letonya, 2015 yılında Litvan-
ya EPB’ye dâhil olmuştur. 2019 yılı-
nın sonu itibariyle EPB’de toplam on 
dokuz AB üyesi ülke yer almaktadır. 
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Ekonomik ve Sosyal 
Komite (Economic and 
Social Committee) 

–İlke GÖÇMEN–

Ekonomik ve Sosyal Komite (ESK), 
istişari nitelikli bir organ olup Av-
rupa Kömür ve Çelik Topluluğu’n-
dan (AKÇT) bu yana varlığını sür-
dürmektedir. ESK, işveren ve işçi 
örgütlerinin temsilcileriyle özellikle 
sosyo–ekonomik, yurttaşlıkla ilgili, 
mesleki ve kültürel alanlardaki di-
ğer sivil toplum temsilcilerinden ve 
en çok 350 üyeden oluşur. ESK’nın 
oluşumu, Komisyonun önerisi üze-
rine Konsey tarafından oy birliği ile 
belirlenir. 

ESK üyeleri, atanarak göreve gelir 
ve yenilenebilir 5 yıllık görev süre-
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sine sahiptir. Konsey, her bir Üye 
Devletin önerisine uygun olarak 
hazırlanan üye listesini kabul ede-
rek bu atamayı yapar. Üyeler, hiçbir 
talimatla bağlı olmayıp görevlerini 
Birliğin genel çıkarları doğrultusun-
da tam bir bağımsızlık içinde yerine 
getirir.

ESK, İç Tüzüğünü kendisi kabul 
eder. ESK, kendi üyeleri arasından 
iki buçuk yıllık bir süre için Başkan 
ve Başkanlık Divanı seçer. ESK, Av-
rupa Parlamentosu, Konsey veya 
Komisyon’un talebi üzerine Başkan 
tarafından toplantıya çağrılabileceği 
gibi, kendi inisiyatifi ile de toplana-
bilir. ESK, “kısımlar” hâlinde çalışır 
ve ESK görüş oluştururken bir rapor-
tör bu görüşü hazırlar, ilgili “çalışma 
grubu” bu görüşü görüştükten son-
ra ilgili “kısım” bu görüşü görüşür ve 
son olarak genel kurul görüşü nihai 
hâle getirir.

ESK, yetkileri yönünden esasen isti-
şari bir nitelik taşır ve u bakımdan 
üç ihtimal gündeme gelebilir: (i) 
Avrupa Parlamentosu, Konsey ve 
Komisyon, kurucu antlaşma gereği 
ESK’ya danışmakla yükümlü tutul-
muş olabilir, (ii) Bu kurumlar, ge-
rekli görürse ESK’ya danışabilir, (iii) 
ESK, gerekli gördüğü hâllerde kendi 
inisiyatifi ile görüş bildirebilir. 
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Elektrik İletim 
Koordinasyon 
Birliği (Union for 
the Coordination 
of Transmission of 
Electricity (UCTE)) 

–Ceran ARSLAN OLCAY–

Elektrik İletim Koordinasyon Birli-
ği (UCTE), Kıta Avrupası tarafından 
kullanılan, 24 ülkede, 29 dağıtım 
sistemi işleticileri ile 400 milyon tü-
keticiye elektrik sağlayan, dünyanın 
en büyük eşzamanlı (senkronize) 
elektrik dağıtım şebekesidir. Avrupa 
Birliği (AB) üyesi ülkelerin birçoğu 
bu şebekeye dâhildir. Şebekeyi iş-
leten iletim hattı operatörleri tara-
fından 1999 yılında kurulan UCTE, 
2009’dan beri Avrupa Elektrik İletim 
Koordinasyon Ağı (ENTSO-E)’nın bir 
parçasıdır. 1951’de başlayan yapılan 
çalışmalar ile elektrik tedarik ve da-
ğıtımı konusunda güvenilirliği sağla-
mak amacıyla, “Elektrik Üretim ve 
Dağıtım koordinasyon Birliği (UCP-
TE)” bünyesinde, İsviçre, Fransa ve 
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Almanya’nın operasyon ve planlama 
konusunda yaptıkları çalışmalar ile 
bugünkü yapının temelleri atılmıştır. 
1999 yılında UCTE, Avrupa Enerji Pi-
yasasında iletim hattı operatörü ola-
rak yeniden tanımlamış, gerek tecrü-
belerine gerekse tavsiyelere dayana-
rak, teknik standartlarını Operasyon 
el kitabı doğrultusunda daha bağla-
yıcı hale getirmiş, işleyişi kolaylaş-
tırmak için de üyeleri arasında çok 
taraflı anlaşmalar gerçekleştirmiştir.

1 Haziran 2009’dan beri bütün ope-
rasyonel işleyiş ENTSO-E’ye devre-
dilmiştir. ENTSO-E, UCTE’nin 50 yılı 
aşkın süredir görevini devam etti-
ren kurumdur. Senkronize şebeke, 
ENTSO-E üyelerinden Avusturya, 
Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, 
Hırvatistan, Çekya, Danimarka (ba-
tısı), Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Macaristan, İtalya, Lüksemburg, Ka-
radağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, 
Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbis-
tan, Slovakya, Slovenya, İspanya ve 
İsviçre’yi kapsamaktadır. Ayrıca Uk-
rayna elektrik şebekesinin bir bölü-
mü de Kıta Avrupası ile uyumlu hale 
gelmiştir. Nisan 2015’te de Türkiye 
Avrupa şebekesi ile senkronize hale 
gelmiştir.

UCTE’nın başlıca görevleri, elektrik 
iletim hatlarının modernize edilmesi 
ve iyileştirilmesi konusunda çalışma-
lar yapmak, enerji tedarik güvenliği-
ni sağlamak, yıllık, günlük enerji üre-
tim, talep, ithalat, ihracat bilgilerinin 
ülke bazında toplanmasını ve her 
sene başında önceki seneye ait de-
ğerlerin açıklanmasını sağlamaktır. 
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Emisyon Ticareti Sistemi 
(Emissions Trading 
System) 

–Melis BOSTANOĞLU–

Emisyon Ticareti Sistemi, üst sınır 
ticaret ilkesine dayanan, piyasa te-
melli bir araçtır. Bu sistemde toplam 
emisyon miktarı sınırlandırılmakta 
ve CO2 emisyonu formundaki öde-
nekler emisyon azaltma hedeflerine 
ulaşmak için alınıp satılabilmektedir. 
Dünyanın ilk ve en büyük karbon pa-
zarı Avrupa Birliği (AB) Emisyon Ti-
careti Sistemi’dir. 

Bu sisteme göre sistemin kapsamın-
daki tesisler tarafından salınabilecek 
toplam sera gazı miktarı sınırlan-
dırılmakta ve bu sınır emisyonların 
azalması için zamanla daha da azal-
tılmaktadır. Bu kapsamda şirketler, 
gerektiğinde birbirleriyle ticaret ya-
pabilecekleri emisyon ödeneklerini 
satabilmekte veya alabilmektedir. 
Her yıl bir şirket tüm emisyonlarını 
karşılayacak kadar ödenek teslim 
etmelidir, aksi takdirde ağır para 
cezaları uygulanmaktadır. Bir şirket 
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emisyonlarını düşürürse, gelecek-
teki ihtiyaçlarını karşılamak için ye-
dek ödenekleri elinde tutabilmekte 
veya bunları ödeneklerinin yetersiz 
olduğu başka bir şirkete satabil-
mektedir. 

AB Emisyon Ticareti Sistemi, 27 
AB üye ülkesi, İzlanda, Lihtenştayn 
ve Norveç ülkeleri olmak üzere 31 
ülkede faaliyet göstermektedir. 11 
binden fazla ağır enerji kullanan 
tesislerin (elektrik santralleri ve 
endüstriyel tesisler) ve bu ülke-
ler arasında çalışan havayollarının 
emisyonlarını sınırlandırmakta ve 
AB’nin sera gazı emisyonlarının 
%45’ini kapsamaktadır. 
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En Çok Kayrılan Ülke 
Prensibi (Most Favoured 
Nation Principle)

–Merve ÖZCAN ALTAN–

En çok kayrılan ülke prensibi Dün-
ya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üye 
olan ülkelerin bir mal için herhangi 
bir ülkeye uygulamakta olduğu en 
düşük gümrük vergisini ve avan-
tajlı şartları diğer tüm DTÖ üyesi 
ülkelere de aynı şekilde uygulama 
zorunluluğunu ifade etmektedir. 
Uluslararası ticarette yaşanabile-
cek çifte standartların önüne geç-

mek amacıyla uygulanan en çok 
kayrılan ülke prensibi, DTÖ’ye üye 
olan tüm ülkelerin eşit şartlarda ti-
caret yapmasını hedeflemektedir. 
Bu prensip, ürünlerin ithalatının en 
düşük maliyetle üretildiği ülkeden 
en ucuza yapılmasını sağlamakta-
dır. Pazarlık gücü olmayan ülkelerin 
lehine olan uygulama sayesinde 
gümrük işlemleri de sadeleşmek-
tedir. 

DTÖ’nün temeli sayılan GATT’ta yer 
alan prensibin uygulanmadığı bazı 
istisnai durumlar mevcuttur. İlk 
olarak ülkeler, Serbest Ticaret An-
laşması (STA) imzaladıkları takdirde 
gümrük vergilerini STA ortakları için 
azaltma imkânı elde etmektedir. En 
çok kayrılan ülke prensibinin uygu-
lanmadığı ikinci istisnai durum ise 
gümrük birlikleridir. İki ya da daha 
fazla ülke arasında bir gümrük birliği 
ilişkisinin tahsis edilmesi durumun-
da en çok kayrılan ülke prensibin-
den daha düşük oranlarda gümrük 
vergisi uygulanabilmekte ya da ta-
raflar arasındaki vergiler tamamen 
kaldırılabilmektedir. Üçüncü olarak 
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi 
(Generalised System of Preferences 
– GSP) kapsamında gelişmiş ülkeler, 
gelişmekte olan ülkelere ve en az 
gelişmiş ülkelere daha az gümrük 
vergisi uygulayabilmekte ve bu du-
rum en çok kayrılan ülke prensibine 
bir diğer istisnayı oluşturmaktadır. 
Son olarak anti-damping vergileri 
ve telafi edici uygulamalar, en çok 
kayrılan ülke prensibinin uygulan-
madığı diğer durumlar arasında yer 
almaktadır. 
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Enerji Birliği   
(Energy Union)

–Melis BOSTANOĞLU–

25 Şubat 2015 tarihinde kabul edilen 
enerji birliği stratejisi, enerji güven-
liğini artırmaya, tamamen bütünleş-
tirilmiş bir iç enerji piyasası yarat-
maya, enerji verimliliğini arttırmaya, 
karbonsuz ekonomiyi teşvik etmeye 
ve araştırma, yenilik ve rekabetçiliği 
desteklemeye odaklanmaktadır.

İddialı bir iklim politikasına sahip 
Enerji Birliği’nin amacı, özünde Av-
rupa Birliği (AB) tüketicilerine - ev ve 
işyerlerine - güvenli, sürdürülebilir, 
rekabetçi ve uygun fiyatlı enerji ver-
mektir. Enerji Birliği, yakından ilgili 
ve karşılıklı olarak birbirini güçlendi-
ren beş boyuttan oluşmaktadır: 

Enerji güvenliği, dayanışma ve gü-
ven: Avrupa’nın enerji kaynaklarının 

çeşitliliğini artırmak ve AB içerisinde 
üretilmiş enerjinin kullanımını daha 
verimli kılmak. Küresel ilişkilerde 
tek sesle konuşan bir Enerji Birliği ile 
ülkelerin birbirlerine olan güvenini 
artırmak.

Tamamen bütünleşmiş bir iç enerji 
piyasası: Hiçbir teknik veya düzenle-
yici bir engel olmadan, ara bağlantı-
lar kullanarak enerjinin AB çapında 
serbestçe dolaşmasını sağlamak. 
Böylece enerji sağlayıcıların serbest-
çe rekabet edebilmesini ve en iyi 
enerji fiyatlarını sunmasına ön ayak 
olmak. 

Enerji verimliliği: Kirliliği azaltmak 
ve iç enerji kaynaklarıını korumak 
için daha az enerji tüketmek. Bu bo-
yut özellikle AB’nin enerji ithalatını 
azaltmayı amaçlamaktadır.

Karbonsuz Ekonomi: İklim değişikli-
ği için küresel bir anlaşma yapmak 
ve özel yatırımcıları yeni altyapı ve 
teknolojilere yatırım yapmaları için 
teşvik etmek. 

Araştırma, yenilik ve rekabetçilik: 
Araştırmaları koordine ederek ve 
özel sektörle ortak projelerin finan-
se edilmesine yardımcı olarak düşük 
karbon teknolojilerindeki gelişmele-
ri desteklemek.
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Enerji Güvenliği   
(Energy Security) 

–Habibe ÖZDAL–

Enerji güvenliği en basit ve gele-
neksel anlamıyla tüketicilerin enerji 
kaynaklarına uygun fiyatlarda erişe-
bilmesi olarak tanımlanabilir. Ener-
ji kaynaklarına sahip olmak ya da 
enerji kaynaklarına erişim, sanayi 
devriminden bu yana devletler için 
önemli olagelmiştir. Bununla birlik-
te dünya ekonomisinin büyümesi-
ne paralel olarak enerji ihtiyacında 
da artış görülmüştür. Bu durumda 
enerji zengini devletler kaçınılmaz 
olarak önemli birer uluslararası ak-
tör haline gelmiştir. Üye ülkelerin 
petrol politikalarını koordine etmek 
ve tedarikçilere güvenli, adil ve istik-
rarlı bir fiyat sağlamayı, tüketici ül-
kelere ise düzenli ve ekonomik pet-
rol temin etmek adına 1960 yılında 
İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan 
ve Venezuela tarafından Petrol İhraç 
Eden Ülkeler Örgütü (Organization 
of the Petroleum Exporting Count-
ries-OPEC) hükümetler-arası sürekli 
bir kurum olarak kurulmuştur. Söz 
konusu yapılanma bu dönemde 

daha ziyade petrol şirketlerinin et-
kisi altında olan enerji piyasasında 
kaynak sahibi üretici devletlerin 
gücünü ve kontrolünü arttırmayı 
amaçlamıştır. 

Tarihsel olarak değerlendirildiğinde 
enerji güvenliği kavramının siyasi 
boyutuna dikkat çeken bir gelişme 
olarak Arap-İsrail savaşlarına değin-
mek gerekmektedir. 1967 yılında 
yaşanan Arap-İsrail savaşı sonrasın-
da petrol üreticisi Arap devletleri-
nin İsrail’i destekleyen Batılı ülke-
lere yönelik uygulamaya koydukları 
petrol ambargosu, petrolün bir dış 
politika aracı olarak kullanılmasına 
örnek teşkil etmiştir. 1968 yılında 
Kuveyt, Libya ve Suudi Arabistan 
tarafından Petrol İhraç Eden Arap 
Ülkeleri Teşkilatı’nın (Organization 
of Arap Petroleum Exporting Count-
ries-OAPEC) kurulmasıyla uluslara-
rası alanda enerji güvenliği kavramı-
na siyasi boyut da eklenmiştir.

Enerji güvenliği kavramı süreç içe-
risinde farklı boyutları ve anlamları 
ile karşımıza çıkmaktadır. Örneğin 
kısa vadeli enerji güvenliği, arz-ta-
lep dengesindeki ani değişimlere 
cevap verebilecek enerji sistemleri-
ne sahip olmaya odaklanır. Uzun dö-
nemli enerji güvenliği ise ekonomik 
gelişmelere ve çevresel ihtiyaçlara 
uygun olarak enerji tedarik edebil-
mek için zamanında yapılan yatırım-
ları da içerecektir. Bununla birlikte 
1973’te ortaya çıkan petrol krizi o 
dönemdeki siyasi gelişmelerden 
kaynaklanan arz sorunu nedeniyle 
yaşandığından bir yandan enerji gü-
venliği kavramının önemine işaret 
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ederken diğer taraftan ise söz konu-
su güvenliğin sağlanmasının ana un-
surunun kaynaklardaki “çeşitlilik” ya 
da “enerji tedariğini çeşitlendirmek-
ten” (diversification) geçtiği düşün-
cesine yol açmıştır. Söz konusu çeşit-
liliğin temel amacı, her tür siyasi ya 
da altyapısal soruna karşı enerjiye 
ulaşmayı sağlayabilmek olarak ifade 
edilebilir. Yine de bu tanımlamada 
enerji güvenliğinin daha ziyade pet-
rol tedariğinin sürdürülmesi olarak 
düşünüldüğü anlaşılmaktadır. 

Petrole olan bağımlılık ve bu ba-
kımdan tedariğinin önemi sürmekle 
birlikte günümüzde enerji sistemleri 
daha karmaşık bir hal almıştır. Do-
layısıyla tedarik hususunda ortaya 
çıkacak fiziki herhangi bir aksaklık 
diğer enerji kaynaklarının tedariğini, 
altyapıyı ya da nihai kullanım sektör-
lerini etkileyebilmektedir. Tedarikte 
yaşanan aksaklıkların kaynağı ise 
altyapısal sorunlar olabileceği gibi, 
siyasi istikrarsızlıklar da olabilir. Tüm 
bunlar düşünüldüğünde özellikle 
2000’lerden bu yana enerji güvenliği 
kavramının daha kapsamlı ve birden 
fazla boyutu içeren bir hal aldığı, 
bu bakımdan tanımının da genişle-
diğini söylemek mümkündür. İçin-
de bulunduğumuz dönemde enerji 
güvenliği kavramı hem geleneksel 
haliyle kesintisiz enerji tedariğini ve 
enerji altyapısının güvenliğini, hem 
de yeni, sürdürülebilir ve çevre dos-
tu enerji kaynaklarının kullanımının 
yaygınlaştırılmasını içermektedir. 

Yakın dönemde enerji güvenliği kav-
ramını tüketici devletler bağlamında 
yeniden gündeme getiren gelişme-

lerden biri, 2006 yılı başında Ukray-
na üzerinden taşınan ve Avrupa’ya 
giden Rus doğalgazında yaşanan 
kesinti olmuştur. Tarihi arka planı 
2004 yılı sonunda Ukrayna’da yaşa-
nan Turuncu Devrim’e kadar götürü-
lebilecek olan gelişme, esas olarak 
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan 
siyasi gerginliğin enerji fiyatlarının 
artışı olarak kendisini göstermesi ile 
vuku bulmuştur. Ukrayna’nın yeni 
enerji fiyatlarını kabul etmemesi ve 
Moskova’ya olan gaz faturasını öde-
mede yaşadığı güçlük üzerine Rusya, 
Ukrayna’ya tedarik ettiği gazda ke-
sintiye gitmiştir. Ukrayna Rusya’dan 
Avrupa’ya giden doğalgazda transit 
ülke olma avantajını kullanarak ih-
tiyaç duyduğu gazı Avrupa’ya giden 
hat üzerinden temin ettiğinden 
Ocak 2006’da Bulgaristan başta ol-
mak üzere bazı AB üyesi ülkeler gaz 
kesintisi ile karşı karşıya kalmıştır. 
Söz konusu kesinti 1973’teki petrol 
krizini yeniden hatırlatmış ve Avru-
pa Birliği (AB) için enerji güvenliği-
nin ne denli kritik olduğunu göster-
miştir. Yaşanan enerji krizi üzerine 
Avrupa Komisyonu Mart 2006’da 
“Sürdürülebilir, Rekabete Dayalı ve 
Güvenli Enerji İçin Avrupa Stratejisi” 
(A European Strategy for Sustainab-
le, Competitive and Secure Energy) 
başlıklı bir Yeşil Kitap (Green Paper) 
yayınlamıştır. Enerji güvenliğinin AB 
için taşıdığı öneme dikkat çeken Yeşil 
Kitap’ta temel olarak AB’nin içinde 
bulunduğu duruma dikkat çekilmiş, 
uluslararası enerji güvenliği konu-
sundaki endişeler dile getirilmiş ve 
bu endişelere uygun olarak Birliğin 
dış politikada bazı bölgelere yönelik 
politika ve yaklaşımlarının yeniden 
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düşünülmesi gerektiğini vurgulan-
mıştır. AB için enerji güvenliğini sağ-
lamak önemli meydan okumalardan 
biri hâline geldiğinden Yeşil Kitabın 
kapsamlı bir enerji politikasına te-
mel oluşturması hedeflenmiştir. 

Diğer yandan enerji tedariğinde 
kaynakta ve güzergâhta çeşitliliği 
sağlamak adına Birlik, Rusya’yı dev-
re dışı bırakarak Hazar Havzası, Orta 
Asya, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz 
havzasındaki doğalgazın Avrupa’ya 
ulaştırmaya ve dolayısıyla Rusya’ya 
olan bağımlılığı azaltmaya çalışmak-
tadır. Avrupa Komisyonu, Güney 
Gaz Koridoru olarak isimlendirdiği 
projeyi hayata geçirerek 2020 yılı 
sonu itibarıyla tam kapasite ile ça-
lışmasını planlamaktadır. 

Birlik, enerji güvenliği konusunda 
ayrıca yenilenebilir enerji kaynak-
larının kullanımının mümkün oldu-
ğunca yaygınlaştırılması ve artırıl-
masına ek olarak kritik altyapı gü-
venliği ve siber güvenlik alanlarına 
da odaklanmaktadır. 
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Enerji Politikası   
(Energy Policy) 

–Melis BOSTANOĞLU–

Enerji politikası esas olarak, enerji iç 
piyasası (elektrik ve doğalgaz piya-
saları), enerji verimliliği, yenilenebi-
lir enerji kaynakları, nükleer güven-
lik, radyasyondan korunma ve arz 
güvenliği alanlarına yoğunlaşmak-
tadır. Avrupa Birliği (AB) mevzuatı 
rekabetçi, nitelikli, çeşitli ve uygun 
maliyetli enerji piyasasının temeli-
ni oluşturmaktadır. Böylece, enerji 
kullanımı için çeşitli sektörlere ulaş-
manın daha organize ve verimli bir 
yolunun önü açılacaktır. AB mevzu-
atına göre, pazara erişim, organizas-
yon, işletme, ihale prosedürleri ve 
yetkilendirme yöntemleri için ortak 
kurallar uygulanır.

AB enerji politikasının beş ana ama-
cı vardır: Enerji iç piyasası ve enerji 
ağlarının bağlantısallığının işlevselli-
ğinin sağlanması, enerji tedariki gü-
venliğinin sağlanması, enerji verim-
liliği ve enerji tasarrufunun teşvik 
edilmesidir. Ayrıca iklim değişikliği 
hedeflerinin yeni pazar tasarımı ile 
uyumlu hale getirilmesi, bütün-
leştirmek için yeni ve yenilenebilir 
enerji çeşitlerinin gelişiminin teşvik 
edilmesi ve araştırma, yenilik ve re-
kabetçiliğin desteklenmesidir. 

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma’nın 194’üncü maddesi, 
enerji politikasının bazı alanlarının 
paylaşılmış yetki ile yönetebileceği-
ni beyan etmektedir. Bu durum, üye 
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ülkeler arasında ortak bir enerji poli-
tikasına doğru bir harekete işaret et-
mektedir. Bununla birlikte, her Üye 
Devlet, enerji kaynaklarını kullanma 
koşullarını, farklı enerji kaynakları 
arasındaki seçimini ve enerji kayna-
ğının genel yapısını seçme hakkını 
saklı tutmaktadır. 
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Entegrasyon Kapasitesi 
(Integration Capacity)

–Haluk ÖZDEMİR–

Avrupa Birliği’nin (AB) yeni üye alı-
mıyla sürekli genişlemesi ve özel-
likle 2004 genişleme dalgası, (Bkz. 
Doğu Genişlemesi) genişlemenin 
hızı konusunda bazı tartışmaları da 
beraberinde getirmiştir. On ülkenin 
birden kabul edildiği 2004 öncesin-
de AB’nin tek seferde kabul ettiği 
üye sayısı en fazla üçtü. Bu geniş-
leme dalgasıyla birlikte 2004’te 15 
olan üye sayısı bir yıl içerisinde 25’e 
çıkmıştır. Bunun yönetilebilirliği ve 
bu ülkelerin çoğunun ekonomik ge-
lişmişlik düzeyinin mevcut üyelerin 
altında olması nedeniyle bütçeye 

getireceği yükler tartışılmaya baş-
lanmıştır. Ayrıca üye sayısındaki ar-
tış, karar alma süreçlerinin işleyişini 
de olumsuz etkilemiştir.

Aslında bu zorlukların bir kısmı, Av-
rupa bütünleşmesini daha da ilerlet-
mek isteyen federalistler açısından 
bir bahane olarak da kullanılmıştır. 
Örneğin artan üye sayısı nedeniyle 
karar almanın zorlaşmasını gerekçe 
göstererek oybirliği yerine oyçoklu-
ğu ile karar alınan konuların kapsamı 
daha da genişletilmiştir. Başlangıçta 
buna karşı çıkanlar pratik nedenler-
den ötürü bu konuda ikna olmuştur. 
Genişlemenin bütünleşmeye yaptığı 
bu olumlu etki yanında yukarıda be-
lirtildiği gibi olumsuz bir etki potan-
siyeli de bulunmaktadır. Bu nedenle 
üyelik kriterlerinin belirlendiği 1993 
Kopenhag Zirvesi sonuçlarında hem 
aday ülkelerin hem de AB’nin çıkar-
larına zarar vermeden bu ülkelerin 
katılımından söz edilmiştir.

Bu tartışmalar sırasında sıklıkla kul-
lanılan kavram “hazmetme kapasi-
tesi” (“absorbtion capacity”) olmuş-
tur. Kavram hem aday ülkenin AB 
politikalarına uyum sağlaması, hem 
de AB’nin yeni üyeleri politikaları-
na entegre edebilmesini ifade eder. 
Fakat kavramın asimilasyonu çağrış-
tırması nedeniyle aday ülkelerdeki 
bazı kesimler bu ifadeden rahatsız 
olmuştur. Ulus-üstü bir yapıya ka-
tılacak ve bazı egemenlik haklarını 
diğer üyelerle paylaşmak zorunda 
kalacak ülkeler açısından bu yeni 
siyaset biçimi özellikle geleneksel 
egemenlik yaklaşımını benimseyen 
kesimlerde endişe yaratmıştır.
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Bu nedenle 2006 yılından itibaren 
aynı sorunu ifade etmek amacıyla 
“entegrasyon kapasitesi” kavramı 
kullanılmaya başlanmıştır. Yeni ge-
nişleme stratejisi belirlenirken te-
mel dayanak noktası bu kavram ola-
caktır. (Bkz. Genişleme Stratejileri) 
Bu amaçla Avrupa Komisyonu 2006 
Kasım ayında entegrasyon kapasite-
sinin tam olarak ne anlama geldiğini 
netleştiren bir karar almıştır. Buna 
göre AB’nin yeni ülkeleri entegre 
edilebilme yeteneği şu iki unsura 
bağlıdır: (1) AB’nin işleyişini olum-
suz etkilemeyecek şekilde Avrupa 
bütünleşmesinin güçlendirilmesi ve 
daha da derinleştirilmesi konusun-
daki ivmenin kaybedilmemesi ve (2) 
Aday ülkelerin üyelik yükümlülük-
lerini yerine getirebilecek durumda 
olması. Bunun için her aday ülke 
açısından üyeliğin yaratacağı etkile-
re bakılarak entegrasyon kapasitesi 
somutlaştırılacaktır. Bunlar: 

Kurumsal Etki: ülkenin katılımının 
AB kurumları üzerinde yaratacağı 
etkiyi ifade etmektedir. Yani ülkenin 
katılımı ciddi kurumsal düzenleme-
ler gerektiriyorsa bu durum AB’nin 
entegrasyon kapasitesini zorlayacak 
demektir. Örneğin Türkiye gibi bü-
yük bir ülkenin katılımı, Parlamento 
başta olmak üzere tüm kurumlarda 
ciddi değişiklikler gerektirecektir. 
Bu anlamda Hırvatistan’ın katılımı, 
AB’nin entegrasyon kapasitesini 
Türkiye’nin olası katılımı kadar zor-
lamaz.

Politika Etkisi: Katılacak ülkenin, 
AB’nin mevcut politikalarını veya 
yeni geliştirmeyi planladığı ortak 

politika konularını nasıl etkileyeceği 
ile ilgilidir.

Bütçe Etkisi: Yeni üyelerin katılımı-
nın AB bütçesi üzerindeki etkilerini 
ifade eder.

AB’nin yeni genişleme stratejisi, en-
tegrasyon kapasitesi temelinde şe-
killenmektedir. Burada temel amaç, 
entegrasyon kapasitesini aşmadan 
yeni üye alımıdır. Bu kapasitenin aşıl-
maması için AB üç boyutlu bir yakla-
şım belirlemiştir. Birinci boyutta, ge-
nişleme gündeminin sadeleştirilme-
si vardır. Buna göre ülkelere adaylık 
sözü verilirken dikkatli olunmalıdır. 
Zira genişleme gündemi, aday ülke-
lerin sayısının fazlalığı nedeniyle za-
ten yoğundur. Bu nedenle önceden 
verilmiş adaylık ve üyelik vaatlerine 
odaklanılmalıdır. İkinci boyutta, ko-
şulluluk olarak ifade edilen unsur, 
yani aday ülkelerde aranan koşulla-
rın pazarlık konusu yapılmadan ve 
sıkı bir şekilde kontrol edilerek yeri-
ne getirilmesi vardır. Buna göre üye-
lik kriterleri esnetilemez. Üçüncü ve 
son boyutta, genişlemenin güçlü ile-
tişim kanallarıyla yürütülmesi vardır. 
Buna göre genişleme politikası yal-
nızca resmi düzeyde yürütülen bir 
süreç değildir ve aday ülke halkıyla 
da yakın iletişim içerisinde olunma-
lı, böylece onların da üyeliği istedi-
ğinden emin olunmalıdır. Aksi tak-
dirde Norveç gibi deneyimlerin ya 
da Brexit gibi sorunların yaşanması 
kaçınılmaz olacak ve AB’nin işleyi-
şi olumsuz etkilenecektir. Eğer bu 
unsurlara dikkat edilmezse ortaya 
çıkacak sorunlu duruma “genişleme 
yorgunluğu” denilmektedir.
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Er Davası (Er Case)

–İlke GÖÇMEN–

Er davası, C–453/07 sayı ve 26 Eylül 
2008 karar tarihli olup özellikle Tür-
kiye – Avrupa Birliği (AB) ortaklık 
hukukunun maddi boyutu –Türk iş-
çilerinin aile üyeleri– ile ilgilidir.

Er davasının maddi ve hukuki vaka-
ları şöyle özetlenebilir. Bay Er, Nisan 
1984 Türkiye doğumlu olup 1986 yı-
lında Almanya’nın işgücü piyasasına 
hukuka uygun olarak dahil bulunan 
Türk işçisi babasına katılmak üzere 
Berlin’e gitmiş ve onunla birlikte 
en az 5 sene oturmuştur. Babası, 
sonraki bir tarihte ailesini yanına 
almadan Türkiye’ye dönmüştür. Bay 
Er, 2000 yılında 16 yaşında okulu bı-
rakmış ve ilerleyen zamanda hiçbir 
mesleki nitelik elde edememiştir. 

Alman makamları, 23 yaşına basmış 
Bay Er’in 16 yaşından beri hiçbir üc-
retli istihdamda bulunmadığı gerek-
çesiyle ikamet iznini artık uzatmak 
istememektedir. Bay Er ise, iş arasa 
da aramasa da veya işi olsa da olma-
sa da, 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı (OKK) md. 7/1 uyarınca ika-
met izni hakkı olduğu iddiasıyla ulu-
sal mahkeme önünde dava açmıştır. 
Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar 
prosedürü aracılığıyla Avrupa Birli-
ği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıya-
rak AB hukukunun yorumunu talep 
etmiştir.

Er kararı ile Türk işçisinin aile üye-
sinin 1/80 sayılı OKK md. 7/1 çer-
çevesindeki hakları üstünde durul-
muştur. ABAD’a göre, öncelikle, bu 
madde doğrudan etkili olduğundan 
bu maddedeki koşulları taşıyan Türk 
vatandaşları bu maddenin verdiği 
haklara doğrudan dayanabilir. Bu 
maddeye göre bir Türk işçisinin aile 
üyesi, beş yıl süre o işçi ile oturursa 
kendi seçeceği herhangi bir ücretli 
işte serbestçe çalışabilecektir. İstih-
dama yönelik bu hak, örtülü ola-
rak, ikamet hakkını da içerir. Bir aile 
üyesi 1/80 sayılı OKK md. 7/1’deki 
koşulları taşıdığı müddetçe, onun 
çalışma ve/veya ikamet hakkı ancak 
iki ihtimal altında kısıtlanabilir: 1/80 
sayılı OKK md. 14 temelinde kamu 
düzeni, kamu güvenliği veya kamu 
sağlığı nedeniyle veya ilgili kişi her-
hangi bir meşru sebep olmaksızın 
oldukça uzun bir zaman ilgili devle-
tin ülkesini terk etmişse. Bu bakım-
dan, 1/80 sayılı OKK md. 6/1’den 
farklı olarak, md. 7/1 kazançlı istih-
damın varlığı üstüne kurulu değildir. 
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Dolayısıyla, Bay Er gibi, 23 yaşında 
hala herhangi bir ücretli istihdam-
da bulunmayan Türk işçisinin aile 
üyesi, sırf bu nedenle, ikamet iznini 
kaybetmiş sayılamaz. Bilakis, o kişi-
nin ev sahibi Üye Devlete daha iyi 
entegre olmasını sağlayabilmek için 
çalışma ve/veya oturma hakkı elin-
den alınmamalıdır. Sonuç olarak, 
Türk işçisinin aile üyesi, 1/80 OKK 
sayılı md. 7/1’deki koşulları taşıdığı 
müddetçe, istihdama erişim hak-
kının tamamlayıcısı olarak ikamet 
hakkına da sahip olacaktır. Er kararı, 
bu yönüyle, Türk işçilerinin aile üye-
lerinin haklarını aydınlatan kararlar-
dan birisi olmuştur. 

Erasmus + 

–Emre ATAÇ–

Erasmus+ Programı, 2007-2013 dö-
nemlerinde geçerli Hayat boyu Öğ-
renme ve Gençlik Programlarını tek 
çatı altında birleştirilmesi sonucun-
da oluşmuş bir Avrupa Birliği (AB) 
programıdır. 2014-2020 döneminde 
uygulanmış olan Erasmus+ Prog-
ramı’nın kapsama alanında eğitim, 
öğretim ve gençliğin yanı sıra spor 
da bulunmaktadır.

Erasmus+ Programı genel anlamda, 
Avrupa 2020 Stratejisi’nde belir-
lenmiş olan büyüme, istihdam, sos-
yal içerme gibi öncelikli alanlarına 
odaklanan ve AB’de eğitim ve öğre-
timin stratejik çerçevesini oluşturan 
Eğitim Öğretim 2020 (ET 2020)’de 
belirtilen hedeflere ulaşmaya katkı 
sağlamayı amaçlayan bir AB prog-

ramıdır. Bunun yanında, yükseköğ-
retim alanında, Anlaşmaya taraf 
olan ülkelerin sürdürülebilir kalkın-
masının sağlanması, sporda Avrupa 
boyutunun sistematik gelişiminin 
desteklenmesi ve AB Gençlik Strate-
jisi’nde ortaya konmuş olan hedef-
lere ulaşmak da programın amaçları 
arasındadır.

Erasmus+ ile bireylerin var olan 
potansiyellerinin ortaya çıkarılma-
sında eğitim ve öğretimin önemine 
özel bir vurgu yapılmaktadır. Eras-
mus+ Programı’nın amaçları şu şe-
kilde sıralanmaktadır: Bireylere, yaş 
ve eğitim geçmişlerinden bağımsız 
olarak yeni beceriler kazandırılma-
sı, bireylerin kişisel gelişimlerinin 
güçlendirilmesi ve iş bulma olanak-
larının artırılması. Bu amaçlar doğ-
rultusunda, Erasmus+ ile bireysel 
öğrenme fırsatlarının ve kurumsal 
işbirliklerinin desteklenmesi de 
öngörülmüştür. Erasmus+ Progra-
mı’nın bütçesi, geçen yedi yıllık süre 
(2014-2020) için 14.774 milyar Avro 
olarak belirlenmiştir.

Programın hedef kitlesini; üniver-
site öğrencileri, stajyerler, çırak-
lar, öğrenciler, yetişkin öğrenciler, 
gençler, gönüllüler, akademisyenler, 
öğretmenler, eğitmenler, gençlik ça-
lışanları, eğitim, öğretim ve gençlik 
alanlarında çalışan kurum veya ku-
ruluşlarda çalışan uzmanlar oluştur-
maktadır.

Programın temel hedef kitlesini; 
üniversite öğrencileri, stajyerler, 
çıraklar, öğrenciler, yetişkin öğren-
ciler, gençler, gönüllüler, akademis-
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yenler, öğretmenler, eğitmenler, 
gençlik çalışanları, eğitim, öğretim 
ve gençlik alanlarında faaliyet gös-
teren kurum veya kuruluşların uz-
manları oluşturmaktadır.
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ERTA Davası (ERTA Case)

–İlke GÖÇMEN–

ERTA davası, Case 22/70 sayı ve 31 
Mart 1971 karar tarihli olup özellik-
le AB’nin dış yetkisi ile ilgilidir.

ERTA davasının maddi ve hukuki va-
kaları şöyle özetlenebilir. Konsey, 20 
Mart 1970 tarihinde, Birleşmiş Mil-
letler Avrupa Ekonomik Komisyonu 
himayesinde Uluslararası Karayolu 
Taşımacılığı Yapan Araç Müretteba-
tının Çalışmasına İlişkin Avrupa An-

laşması’nın (“ERTA”) Üye Devletler 
tarafından müzakere edilmesi ve 
akdedilmesi ile ilgili bir işlem yap-
mıştır. Komisyon ise, 19 Mayıs 1970 
tarihinde Konsey’in bu işleminin 
iptali için Avrupa Birliği Adalet Di-
vanı’na (ABAD) başvurmuştur. Kon-
sey’e göre bu işlem iptal davasına 
konu olabilecek tasarruflar arasında 
bulunmadığından iptal davası kabul 
edilebilir sayılmamalıdır. ABAD’a 
göre ilgili işlemin hukuki etkisi, bu 
işlemin Birlik yetkisinin kullanımını 
mı, yoksa Üye Devletlerin kendi yet-
kilerinin kullanımını mı oluşturuyor 
sayılacağına göre değişiklik göstere-
cektir. 

ABAD, ERTA kararı ile şu tespitler-
de bulunmuştur. İlk olarak, Avrupa 
Birliği’nin (AB) ERTA’nın akdedil-
mesi ile ilgili açık veya zımni yetki 
sahibi olup olmadığı tartışılmıştır. 
Komisyon’a göre Avrupa Ekonomik 
Topluluğu (AET) Antlaşması md. 75, 
AB’ye ortak taşımacılık politikasını 
uygulamak adına geniş terimlerle 
belirlenmiş yetkiler verdiğine göre, 
bu alandaki yerel önlemler kadar, 
dış ilişkiler bakımından da uygula-
nabilir olmalıdır. Konsey’e göre AB 
yalnızca kendisine verilen yetkilere 
sahip olduğuna göre, kurucu antlaş-
mada açık bir hükmün yokluğunda, 
üçüncü ülkelerle anlaşma yapma 
yetkisi var olarak kabul edilemez. 
ABAD’a göre AB’nin uluslararası 
anlaşma akdetme yetkisi, “kurucu 
antlaşmaca açıkça tanınması”nın 
yanı sıra “kurucu antlaşmanın di-
ğer hükümlerinden ve … [Birlik] ku-
rumlarının tasarruflarından da kay-
naklanabilir”. Özellikle: “[Birlik] ne 
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zaman kurucu antlaşma tarafından 
öngörülen bir ortak politikayı uygu-
lamak amacıyla ortak kurallar geti-
ren hükümler kabul ederse, bu hü-
kümler hangi şekilde olursa olsun, 
Üye Devletler, tek başına ve hatta 
bir arada hareket ederek üçüncü 
ülkeler ile birlikte bu kuralları etki-
leyen yükümlülükleri üstlenme hak-
kına sahip olmaktan çıkar”. Dolayı-
sıyla bu tür ortak kurallar yürürlüğe 
girer girmez sadece AB, üçüncü ül-
keler ile birlikte bu kuralları etkile-
yen yükümlülükler ile ilgili anlaşma-
lar akdedebilir. Somut olayda, ERTA, 
konu itibariyle, AET Antlaşması md. 
75 temelinde çıkartılan 543/69 sa-
yılı Tüzük kapsamı içinde kalmakta 
olduğundan, bu Tüzük’ün yürürlüğe 
girme anından itibaren AB ERTA’yı 
müzakere etme ve akdetme yetkisi-
ne sahip olmuştur. ERTA kararı, bu 
yönüyle, AB’nin dış yetkisinin açık 
olmanın yanı sıra zımni de olduğu-
nu, dahası zımni yetkinin dış ile iç 
yetki arasında “paralellik” halinde 
söz konusu olabileceğini gösteren 
ilk karar olmuştur. ERTA kararı, bu 
yönden, zımni yetkinin dış ile iç yet-
ki arasında “tamamlayıcılık” halinde 
söz konusu olabileceğini gösteren 
Inland Waterway Vessels Görüşü 
(Opinion 1/76) ile takip edilmiştir. 

İkinci olarak, AB’nin ERTA’nın akde-
dilmesi ile ilgili yetkisinin münhasır 
yetki olup olmadığı tartışılmıştır. 
ABAD’a göre “[Birlik] ne zaman ku-
rucu antlaşmanın öngördüğü bir 
ortak politikayı uygulamak amacıy-
la ortak kurallar getiren hükümler 
kabul ederse, bu hükümler hangi 
şekilde olursa olsun, Üye Devletler, 

tek başına ve hatta bir arada hare-
ket ederek üçüncü ülkeler ile birlikte 
bu kuralları etkileyen yükümlülükle-
ri üstlenme hakkına sahip olmaktan 
çıkar”. Bir başka ifadeyle Üye Devlet-
ler, kurucu antlaşmanın hedeflerine 
erişmek için AB kuralları belirlendiği 
müddetçe, bu kuralları etkileyecek 
veya onların kapsamını değiştirebi-
lecek yükümlülükler yüklenemez. 
Zira Üye Devletler, AB kurumlarının 
çerçevesi dışında herhangi bir adım 
atarsa bu, Ortak Pazar’ın birliği ve 
Birlik hukukunun birörnek uygulanı-
şı ile uyumsuz olacaktır. ERTA kara-
rı, bu yönüyle, AB’nin dış yetkisinin 
ne zaman münhasır yetki olduğunu 
gösteren ilk karar olmuştur. ERTA 
kararı, bu yönden, ILO No 170 Gö-
rüşü (Opinion 1/94) ve Lugano Con-
vention Görüşü (Opinion 1/03) ile 
takip edilmiştir. 
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Eski Avrupa ve Yeni 
Avrupa (Old Europe/New 
Europe)

–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–

Irak Savaşı, ABD ile Avrupa Birliği 
(AB) arasındaki ilişkileri derinden 
etkileyen ve iki taraf arasındaki iliş-
kilerde derin bir çatlağa neden olan 
bir dönüm noktasıdır. ABD, 2003 
yılında Birleşmiş Milletler (BM) Gü-
venlik Konseyi kararı olmadan nük-
leer silahların oluşturduğu tehdidi 
öne sürerek Irak’a karşı müdahale 
gerçekleştirmek istemiştir. Müda-
haleden önce ABD, BM Güvenlik 
Konseyi kararı olmamasına rağmen 
Avrupalı müttefiklerinden destek 
beklemiştir. Birleşik Krallık, ABD’ye 
beklediği desteği sağlamış, döne-
min başbakanı Tony Blair Başkan 
Bush’a Avrupalı partnerlerini ikna 
edebileceğine dair söz vermiştir. 
Ancak Almanya ve Fransa’nın savaş, 
uluslararası düzen ve AB’nin rolü ile 
ilgili farklı bir bakış açısına sahip 
olmaları bu sözün gerçekleştirilme-
sini olanaksız kılmıştır. Bu süreç-
te kişisel faktörler ve ülkelerin dış 
politika pratiklerindeki farklılıklar 
önemli olmuştur. Bu dönemde Baş-
kan Bush’un ve Jacques Chirac’ın 
birbirlerine olumsuz tutumları yanı 
sıra Gerhard Schröder’in de iç po-
litikada gerçekleşen seçimlerin et-
kisiyle anti-Amerikanist bir söylem 
yürütmesi, Fransa ve Almanya’nın, 
ABD’nin Irak müdahalesine eleşti-
rel yaklaşmalarına neden olmuştur. 
ABD karşıtlığı Fransa ve Almanya ek-
senini birleştirmiştir. 

Küresel terörün tartışıldığı BM Gü-
venlik Konseyi’nin 20 Ocak 2003 ta-
rihli toplantısı, transatlantik ilişki-
lerdeki çatlak açısından bir dönüm 
noktasıdır. Sözü edilen toplantıda 
Fransız Dışişleri Bakanı de Villepin 
harekât için çıkacak kararı Fran-
sa’nın veto edeceğini açıklamıştır. 
Toplantı iki taraf arasındaki farklı-
lığın açık biçimde ortaya çıktığı ze-
min olmuştur. Toplantıdan sonra 22 
Ocak 2003 Elysee Antlaşması’nın 
40. yıldönümü kutlamaları sırasın-
da, Fransa ve Almanya savaş karşıtı 
mesajlar vermişlerdir. Cumhurbaş-
kanı Chirac, güç kullanılmasını sade-
ce BM kararı olduğu takdirde des-
tekleyeceğini belirtmiştir. Bu geliş-
meler üzerine ABD Savunma Bakanı 
Donald Rumsfeld, “Avrupa, Fransa 
ve Almanya’dan oluşur’ diye birşey 
yok. Bunlar eski Avrupa’dır. Eğer 
Avrupa’nın bütününe bakarsanız, 
ağırlık merkezinin doğuya kaydığı-
nı görürsünüz” sözleriyle AB’yi yeni 
ve eski diye ikiye ayıran meşhur ko-
nuşmasını yapmıştır. Rumsfeld’in bu 
açıklamasına göre Fransa, Almanya 
ve Avusturya gibi müdahale karşı-
sında yer alan ülkeler eski Avrupa’yı 
oluştururken, müdahaleyi destekle-
yen Doğu Avrupa ülkeleri ile AB’ye 
üye olacak yeni ülkeler (Bkz. Doğu 
Genişlemesi) yeni Avrupa olarak 
isimlendirilmiştir. 

Fransa ve Almanya ABD müdahale-
sine karşı çıkarken; Birleşik Krallık, 
İspanya, İtalya, Portekiz, Danimar-
ka, Polonya, Macaristan ve Çekya 
müdahaleye olan desteklerini gös-
termek için Wall Street Journal’da 
bir mektup yayınlamışlardır. Birleşik 
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Krallık açısından AB içerisinde Atlan-
tist kimliği ile anılan üyelerin kendi-
sini yalnız bırakmamaları memnun 
edici olmuştur. Bununla birlikte 
Fransa ve Almanya, sekiz ülkenin 
mektubunu tepkiyle karşılarken he-
men arkasından gelen ve “Vilnius 
Ten” olarak isimlendirilen Bulgaris-
tan, Estonya, Letonya, Litvanya, Ar-
navutluk, K. Makedonya, Romanya, 
Hırvatistan, Slovakya ve Sloven-
ya’nın ABD’ye desteklerini belirttik-
leri ikinci mektup, Birlik içerisindeki 
çatlağın daha da derinleşmesine 
neden olmuştur. Henüz üye olama-
malarına rağmen “Vilnius Ten” gru-
bu tarafından yapılan bu açıklama, 
Almanya ve Fransa’nın tepkisini çek-
miştir. Mektup, o dönem için AB’nin, 
ABD müdahalesinden bağımsız bir 
dış politika yürütemeyeceğinin gös-
tergesi olmuştur. 

Okuma Listesi 

Andrews, David M. The Atlantic Alli-
ance Under Stress: US-European Re-
lations After Iraq, United Kingdom: 
Cambridge University Press, 2005.

Lansford, Tom ve Blagovest Tashev. 
Old Europe, New Europe and the US: 
Renegotiating Transatlantic Security 
in the Post 9/11 Era, England: Ash-
gate, 2005. 

Levy, Daniel, Max Pensky ve John 
Torpey. Old Europe, New Europe, 
Core Europe: Transatlantic Relati-
ons After Iraq War, London: Verso, 
2005.

Estonya (Estonia)

–Melis BOSTANOĞLU–

Estonya, Kuzey Avrupa’da bulunan 
Baltık ülkelerinden biridir. Nüfusu, 
1.328.976 olan bu Avrupa Birliği 
(AB) ülkesi, 45.227 km2’lik yüz ölçü-
müne sahiptir. Ülkenin başkenti Tal-
linn’dir ve resmi dili Estonca’dır. 

1918 yılında bağımsızlığını ilan eden 
ve Rusya ile 1920 yılında bir barış 
anlaşması imzalayan Estonya, 1940 
yılında Sovyetler Birliği’nin ve 1941 
yılında ise Almanya’nın işgaline uğ-
ramıştır. 1944 yılında Alman ordula-
rının geri çekilmesinin ardından Es-
tonya yeniden Sovyetler Birliği’nin 
işgali altına girmiştir. Estonya, Sov-
yetler Birliği’nin dağılmasıyla 1991 
yılında yeniden bağımsızlığını ilan 
etmiştir. 1990’lı yılların sonlarında 
Estonya ile Rusya arasındaki ticari 
bağlar zayıflamaya başlarken Es-
tonya’nın AB’ye ihracatı da artmış, 
böylece ticaretinin yönü doğudan 
batıya kaymıştır. 

Estonya, 1998 yılında AB ile katılım 
müzakerelerine başlamıştır. Estonya 
halkı, 14 Eylül 2003 tarihinde düzen-
lenen referandumda %33,17 “hayır” 
oyuna karşılık %66,83 “evet” ile AB 
üyesi olma isteğini ortaya koymuş-
tur. Estonya, 1 Mayıs 2004 tarihinde 
AB üyesi olmuş ve aynı yıl NATO’ya 
katılmıştır. (Bkz. Doğu Genişlemesi) 
Schengen Alanı’na 21 Aralık 2007’de 
katılan Estonya, 1 Ocak 2011 tarihin-
de de Avro Alanı’na dâhil olmuştur. 
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2018 yılında Estonya ekonomisinin 
en önemli sektörleri; AB resmî veri-
lerine göre “toptan ve perakende ti-
caret, ulaşım, konaklama ve yiyecek 
hizmetleri, sanayi ile kamu yöneti-
mi, savunma, eğitim, insan sağlığı 
ve sosyal iş faaliyetleri” olarak sayıl-
maktadır. Estonya’nın en fazla ihra-
cat yaptığı ülkeler; Finlandiya, İsveç, 
Letonya, ABD ve Rusya iken, en fazla 
ithalat yaptığı ülkeler; Finlandiya, 
Almanya, Litvanya, Rusya ve Çin’dir. 
Estonya, AB ülkeleri arasında en 
fazla ekonomik büyümeye ve en az 
borca sahip olan ülkelerden biridir. 
Estonya, ayrıca teknoloji konusunda 
da en gelişmiş ülkeler arasında yer 
almaktadır. Henüz 2000 yılında dev-
letin internet erişiminin bir insan 
hakkı olduğunu ilan etmesiyle ülke-
nin her noktasında ücretsiz kablosuz 
internet hizmeti sunulmaya başlan-
mıştır. Estonyalılar önemli işlerini 
e-devlet üzerinden yapabilir hale 
gelmiştir. Ayrıca Estonya, seçimler-
de internet üzerinden oy kullanma-
ya olanak veren ilk ülkedir. En hızlı 
internete sahip ülkeler arasında yer 
alan Estonya, aynı zamanda kişi ba-
şına en fazla start-up kaydına sahip 
ülkedir. Estonya, AB Konseyi Dönem 
Başkanlığı’nı üstlendiği Temmuz-A-
ralık 2017 döneminde, AB vatandaş-
larına sürdürülebilir bir gelecek sağ-
lamak için AB’nin geçirmesi gereken 
dijital dönüşümü en üst düzeyde ele 
almak amacıyla Tallinn Dijital Zirve-
si’ne ev sahipliği de yapmıştır. Eston-
ya’nın eski Başbakanı Andrus Ansip, 
2014-2019 döneminde görev yapan 
Juncker Komisyonu’nda Dijital Tek 
Pazardan Sorumlu Başkan Yardımcı-
sı olarak görev almıştır. 

Estonya da kimi diğer AB ülkeleri 
gibi aşırı sağın yükselişine tanık ol-
muştur. 3 Mart 2019 tarihinde ger-
çekleştirilen genel seçimlerde aşırı 
sağ görüşlü Muhafazakâr Halk Parti-
si (EKRE), parlamentodaki sandalye 
sayısını artırarak ülkede oluşturulan 
koalisyon hükümetinin bir parçası 
olmuştur. Parti; göç, feminizm ve 
eşcinsellik karşıtlığı üzerinden kam-
panyalar yürüterek “beyaz Estonya” 
idealini savunmuş ve medyayı da 
hedef almıştır. 
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Eşikaltı Krizi (Subprime 
Crisis)

–Naib ALAKBAROV–

Eşikaltı krizi sırasında, o ana kadar 
nispeten gözlemlenmeyen Hyman 
Minsky’nin (1919-1996) fikirleri 
tartışılmaya başlandı. Ana akım ikti-
sadın aksine, Minsky, ekonomilerin 
her zaman denge için çaba göster-
mediğini savunuyor. Ona göre, bir 
finansal sistem canlanma sürecinde 
otomatik olarak kararsız hale gelir, 
yani kriz durumları Minsky’ye göre 
“kapitalizmin” doğal bir unsurudur. 

Eşikaltı piyasası, ABD bankalarının 
çoğunlukla düşük kredi notuna sa-
hip olan borçluların gayrimenkul sa-
tın almak için ipotek aldığı özel (yani 
ticari olmayan) konut kredisi piyasa-
sının bir parçasıdır. Öte yandan, bu 
tür ipotek kredilerinin menkul kıy-
metleştirilmiş paketlerinin alınıp sa-
tıldığı, genellikle bankalar arasında 
ve uluslararası düzeyde olan pazarı 
ifade eder.

İpotek sistemi, ABD’de uzun yıllardır 
uygulanmaktadır. Kullanılan kredi 
miktarı toplamının 10 trilyon dolar 
olduğu tahmin edilen bu sistem ve 
20-30 yıla kadar uzayan vadelerle ev 
sahibi olma imkânı sunan değişken 
ya da sabit faizli bir ev kredisi siste-
midir.

Kredilerin önemli bölümü de (%35’e 
kadar) ödeme gücü nispeten daha 
zayıf olan kesime verilmişti. Özel-
likle 2005‘den itibaren, ABD’de su-

bprime“ diye adlandırılan düşük ka-
liteli (kredibilitesi düşük kişi ve ku-
rumlara verilen bu krediler) ipotek 
kredileri arttı. Sistemdeki bankalar 
bu kredileri tahvile çevirdi ve böy-
lelikle bu krediler sermaye piyasası 
enstrümanları haline geldi. ABD‘de 
ipotek kredilerinin 1980 yılında sa-
dece % 10‘u tahvile dönüşmüştü. 
Bu oran 2006 yılında % 56‘ya çıktı. 
Kredilerin geri dönmesinde sorun-
lar ortaya çıkınca riskin paylaşılarak 
yaygınlaşması ve yok edilememesi 
sebebiyle finans kurumları zarar 
etmeye başladılar. Piyasalara panik 
hakim olurken bankalardan para çe-
kilmeye başlandı ve böylelikle ser-
maye hareketleri yavaşlamaya ve 
likidite bolluğu daralmaya başlandı. 
Bu gelişmeler sonucunda ABD‘de 
ipotekli ev kredileri tahvilleri ile 
başlayan kriz, 2007‘nin ortalarında 
Avrupa‘yı da kapsayan bir likidite 
krizine dönüştü. 
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Eşit İş İçin Eşit Ücret 
İlkesi (Equal Pay for Equal 
Work)

–İlke GÖÇMEN–

Eşit iş için eşit ücret ilkesi, tarihsel 
gelişimi ve içeriği yönünden ele alı-
nabilir. 

Eşit iş için eşit ücret ilkesi, ilk olarak, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
Antlaşması ile öngörülmüştür. Bu 
ilke, sosyal politika altında ele alın-
maktaysa da iç pazar ile de bağlantılı 
olduğu göz önünde tutulmalıdır. Bu 
yönden, Deutsche Telekom v Schrö-
der kararı (C–50/96) ile belirtildiği 
üzere, bu ilke ile güdülen “ekonomik 
amaç, yani farklı Üye Devletlerde ku-
rulu teşebbüsler arasındaki rekabet 
bozulmalarının ortadan kaldırılması, 
… bir temel insan hakkının ifadesini 
oluşturan sosyal amaca nazaran ikin-
cildir”. Bu ilke, orijinal kurucu ant-
laşma ile getirildikten sonra kurucu 
antlaşma değişikliği ile, yani Avrupa 
Tek Senedi (1987), Maastricht Ant-
laşması (1993), Amsterdam Antlaş-
ması (1999), Nice Antlaşması (2003) 
ve Lizbon Antlaşması (2009) ile kay-
da değer bir değişiklik geçirmemiştir.

Eşit iş için eşit ücret ilkesi bugün Av-
rupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Ant-
laşma’nın (ABİHA) 157. maddesi ile 
düzenlenmektedir. Buna göre: 

“1. Her Üye Devlet, kadın ve erkek 
işçilere, aynı veya eşit değerde iş için 
eşit ücret ilkesinin uygulanmasını 
sağlar.

2. Bu maddenin amaçları doğrultu-
sunda “ücret”, işçinin işverenden 
istihdam edilmesi nedeniyle doğru-
dan veya dolaylı olarak aldığı, nakdi 
veya ayni, temel veya asgari ücreti, 
maaşı veya diğer herhangi bir bedeli 
ifade eder. 

Cinsiyet temelinde ayrımcı olmayan 
eşit ücret aşağıdakileri ifade eder:

a) parça başına ücret ödenen aynı iş 
için ücretin aynı ölçü birimine göre 
hesaplanması,

b) zaman esasına göre ücret ödenen 
işlerde aynı iş için aynı ücretin uygu-
lanması …”

Eşit iş için eşit ücret ilkesi, yani ABİ-
HA’nın 157. maddesi, Avrupa Birliği 
Adalet Divanı (ABAD) içtihat huku-
ku ışığında, iki aşamalı olarak ele 
alınmaktadır. Birinci aşamada, eşit 
iş için eşit ücret ilkesinin uygulana-
bilir olup olmadığına bakılmaktadır. 
ABİHA md. 157, ortada aynı veya 
eşit değerde iş ve ücret ile ilgili bir 
durum varsa uygulanabilir hâle gelir 
ve hem devlete karşı hem de tüzel 
ve gerçek kişilere karşı kullanılabilir. 
Ortada aynı veya eşit değerde iş olup 
olmadığı; işin niteliği, eğitim gerekli-
likleri ve çalışma koşulları gibi çeşitli 
etmenler dikkate alınarak belirlen-
melidir. Ücret ise, işçinin işverenden 
istihdam edilmesi nedeniyle doğru-
dan veya dolaylı olarak aldığı, nakdi 
veya ayni, temel veya asgari ücreti, 
maaşı veya diğer herhangi bir bedeli 
ifade eder. 

Eşit iş için eşit ücret ilkesi uygula-
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nabilir olduğunda, ikinci aşamada, 
ortada doğrudan ya da dolaylı ola-
rak cinsiyet temelinde ayrımcılık 
olup olmadığına bakılır. Doğrudan 
ayrımcılık, eğer bir kişi cinsiyet te-
melinde benzer durumda olan bir 
kişiye nazaran daha az lehe mua-
mele görüyorsa oluşur. Doğrudan 
ayrımcılık oluşturan bir önlem, her-
hangi bir biçimde haklı gösterile-
mez, dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) 
hukukunu ihlal ettiğinden o olay ba-
kımından bir kenara bırakılır. Dolaylı 
ayrımcılık, bir ulusal önlem her ne 
kadar nötr terimlerle kaleme alın-
mışsa da –öteki cinsiyetten ziyade– 
belirli bir cinsiyetteki kayda değer 
sayıdaki işçiyi belirli bir dezavantaja 
sokuyorsa oluşur. Dolaylı ayrımcılık 
oluşturan bir önlem, –cinsiyet te-
melinde herhangi bir ayrımcılık ile 
bağlantısız– meşru amaca dayalıysa 
ve bu amaca ulaşmak için seçilen 
araçlar uygunsa ve gerekliyse, nes-
nel olarak haklı gösterilebilir. Dolaylı 
ayrımcılık oluşturan bir önlem, haklı 
gösterilemiyorsa AB hukukunu ihlal 
ediyor demektir ve bu nedenle o 
olay bakımından bir kenara bırakılır.

Eşit iş için eşit ücret ilkesine ör-
nek olarak Defrenne davası (Case 
43/75) ve Leone davası (C–173/13) 
gösterilebilir. 
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Eşit Muamele İlkesi 
(Equal Treatment 
Principle) 

–Zafer Can DARTAN–

Eşit muamele ilkesi, Avrupa Birli-
ği’nin (AB) ve çok sayıda ulusal hu-
kuk sisteminin temel ilkelerinden 
biridir. Bu ilke ile birlikte; cinsiyet, 
ırk, renk, etnik veya sosyal köken, 
kalıtımsal özellikler, dil, din veya 
inanç, siyasi veya başka herhangi 
bir görüş, bir ulusal azınlığın üyesi 
olma, hususiyet, doğum, maluliyet, 
yaş veya cinsel eğilim gibi herhan-
gi bir nedenle ayrımcılık yapılması 
yasaklanmıştır. Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma ve Avru-
pa Birliği Antlaşması’nda öngörülen 
hükümlere göre, bu Antlaşmaların 
özel hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla, uyrukluk nedeniyle her türlü 
ayrımcılık yasaktır. Örnek olarak, bu 
eşitlik ilkesi ile her Birlik vatanda-
şı, başka bir AB ülkesinde oradaki 
vatandaşlarla aynı şartlar altında, 
çalışma izni başvurusu yapmak zo-
runda kalmadan aynı çalışma hak-
kına sahiptir. Diğer AB ülkelerin-
den vatandaşların işe alınması için 
maksimum kota veya ayrımcı işe 
alım kriteri şeklinde herhangi bir 
kısıtlama yoktur. Başka bir AB ül-
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kesinde çalışan bir AB vatandaşı, o 
ülkenin vatandaşı olan meslektaşla-
rıyla ücretlendirme, işten çıkarılma, 
işe yeniden entegrasyon ve eğitime 
erişim gibi konularda aynı çalışma 
koşullarına sahip olup, aynı şekilde 
muamele görmektedir.
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Eşleştirme (Twinning)

–Seven ERDOĞAN–

Üye, faydalanıcı ya da ortak ülkele-
rin kamu kurumları arasında işbirliği 
oluşturulmasına yönelik bir Avrupa 
Birliği (AB) girişimidir. Eşleştirme 
mekanizması, Soğuk Savaşın bitişiy-
le birlikte AB üyelikleri gündeme ge-
len Merkezi ve Doğu Avrupa Ülke-
lerinin (MDAÜ) kamu yönetimlerin-
deki eksiklikleri ortadan kaldırmak 
üzere 1990’larda geliştirilmiştir. Do-
layısıyla eşleştirmenin ilk kullanımı 

AB genişleme politikası kapsamında 
olmuştur. 

Eşleştirme, projeler yoluyla hayata 
geçirilmektedir. Söz konusu proje-
lerde kurulan teknik işbirlikleri ile 
AB üyesi ülkelerdeki kamu kurum-
larının, faydalanıcı ve ortak ülkeler-
de yer alan kamu kurumlarına rol 
model olmaları öngörülmektedir. 
Bu yolla AB üyesi ülkelerin kamu 
kurumlarındaki iyi uygulamaların, 
AB sınırlarının ötesine yayılımı ve 
bu sayede AB özelinde kullanılan 
tabirle karşı tarafta yer alan mua-
dil kurumların da Avrupalılaşması 
hedeflenmektedir. En nihayetinde 
ise faydalanıcı ya da ortak ülkele-
rin daha etkin bir kamu yönetimine 
sahip olmaları amaçlanmaktadır. 
Aynı zamanda kurulan işbirliklerinin 
uzun yıllar boyunca devam edecek 
sağlam ilişkilerin inşasına katkıda 
bulunması da umulmaktadır. 

Eşleştirme projelerinin bir tarafı AB 
katılım sürecindeki aday ülkeler ol-
duğunda, söz konusu projeler Ka-
tılım Öncesi Yardım Aracı yoluyla 
finanse edilmektedir. Bu tür eşleş-
tirme projeleri, aday ülkelerin kamu 
kurumlarının AB mevzuatını benim-
semeye ve uygulamaya hazır hale 
gelmesine katkıda bulunmaktadır. 
Bu sayede aday ülke kurumlarının, 
üyelik sonrası dönemde etkin şekil-
de işleyerek AB mevzuatını uygula-
ma kapasitesine sahip hale gelme-
lerine imkân verecek dönüşümleri 
geçirmeleri umulmaktadır. Avrupa 
Komşuluk Politikası kapsamda or-
taklık ilişkisi kurulan ülkelerle, AB 
üyesi ülkeler arasındaki eşleştirme 
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projeleri ise Avrupa Komşuluk (ve 
Ortaklık) Aracından finanse edil-
mektedir. Eşleştirme projeleri bir 
yandan komşuluk bölgesinde yer 
alan ülkelerdeki kamu kurumları-
nın gelişmesini, diğer yandan AB ile 
mevcut olan ortaklık ilişkisinin de 
dönüşen kurumlar aracılığıyla daha 
sağlıklı işlemesini sağlamaktadır. 
Faydalanıcı ve ortak ülkelerde eşleş-
tirme projelerine katılım gösterecek 
kamu kurumlarının bir taraftan ye-
terli personele, diğer taraftan da bu 
süreçte yaşanacak dönüşümleri haz-
metme kapasitesine sahip olması 
gerekmektedir. Ayrıca kurumsal dü-
zeyde yüksek bir taahhüt, bağlılık ve 
isteğin söz konusu olduğu eşleştirme 
projelerinde beklenen sonuçların 
ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. 
Eşleştirme projeleri seminerleri, eği-
timler, çalışma ziyaretleri, staj, danış-
manlık gibi faaliyetleri içermektedir. 
Proje süreleri 12 ile 36 ay arasında 
saptanmaktadır. Eşleştirme projele-
rinin seçimi, yürütülmesi, izlenmesi, 
değerlendirilmesi gibi süreçlerde AB 
kurumlarından Avrupa Komisyonu 
etkin bir rol oynamaktadır. AB katılım 
sürecindeki Türkiye’de çok sayıda 
kamu kurumu da AB üyesi ülkelerde 
yer alan kamu kurumlarıyla çok sa-
yıda eşleştirme projesi yürütmüştür. 
Dolayısıyla eşleştirme, Türkiye’nin 
kamu yönetiminde son yıllarda mey-
dana gelen bazı değişimler açısından 
yol gösterici olmuştur. 
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Etki Değerlendirmesi 
(Impact Analysis)

–Selvi EREN–

Etki değerlendirme analizleri her-
hangi bir alanda Avrupa Birliği (AB) 
müdahalesine ihtiyaç olup olmadığı-
nı irdelemek veya çözüm önerileri-
nin yaratacağı etkiyi değerlendirmek 
için yapılmaktadır. Avrupa Komisyo-
nunun yeni bir yasa önerisi sunma-
sından önce gerçekleştirilen etki de-
ğerlendirmeleri, karar alma sürecine 
veri sağlama ve ihtiyaç alanlarını 
doğru belirleme amacı taşımaktadır. 

Etki değerlendirme çalışmalarındaki 
bulgular, bir etki değerlendirme ra-
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poruna çevrilmekte ve Düzenleyici 
Tetkik Kurulu (Regulatory Scrutiny 
Board) tarafından incelenmektedir. 
Etki analizleri raporlarında yapılacak 
müdahalelerin kısa ve orta vadedeki 
çevresel, sosyal ve ekonomik etkile-
ri ortaya koyulmaktadır. Bunun yanı 
sıra küçük ve orta ölçekli işletmeler 
üzerindeki etkiler ve rekabeti ne şe-
kilde destekleneceğine dair analiz-
ler de içeren raporlarda söz konusu 
politika değişikliği veya müdahale 
ile beklenen sonuçlar da içerikte yer 
almaktadır. Etki değerlendirme ra-
porları Avrupa Komisyonunun sun-
duğu yasa tasarısı veya kabul edilen 
yasalarla birlikte yayımlanmaktadır. 
Etki analizleri sonrasında Birliğin ka-
rar vericileri olan Avrupa Parlamen-
tosu ve AB Konseyi’ne Komisyonun 
sunduğu tasarıyı değerlendirmeleri 
amacıyla gönderilmektedir.  

Nisan 2016‘da kurumlar arasında 
kabul edilen bir anlaşma, etki de-
ğerlendirmelerinin AB mevzuatının 
kalitesinin iyileştirilmesine olumlu 
katkısını kabul etmektedir. Anlaş-
maya göre, Avrupa Parlamentosu 
ve AB Konseyi, yasama tekliflerine 
karar verirken Komisyonun etki de-
ğerlendirmesi raporlarını dikkate 
almaktadır. Ek olarak Avrupa Parla-
mentosu ve AB Konseyi de yasama 
sürecinde yapılan önemli değişik-
liklerle ilgili etki değerlendirmeleri 
yapabilirler.
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Eurobarometre 
(Eurobarometer) 

Bkz. Avrobarometre

Eurosclerosis 
(Eurosclerosis)

–Haluk ÖZDEMİR–

Eurosclerosis kavramı tıptaki scle-
rosis (ya da skleroz) kavramından 
esinlenerek üretilmiş bir kavramdır. 
Sclerosis, herhangi bir organdaki 
dokuların gereğinden fazla gelişe-
rek sertleşmeye ve esnekliğini kay-
betmesine yol açan, doku sertleş-
mesi olarak da bilinen bir hastalıktır. 
Etkilediği organlara göre ölümcül 
olabilir. Bu kavramdan esinlenen 
Alman iktisatçı Herbert Giersch, Av-
rupa’daki ekonomik durumu tanım-
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lamak için Eurosclerosis kavramını 
ortaya atmış ve 1985 yılında aynı 
başlık altında bir de makale yayınla-
mıştır. Giersch’e göre özellikle kamu 
sektörünün aşırı büyümesi ve hükü-
metlerin piyasaya müdahaleleri, Av-
rupa ekonomileri üzerinde olumsuz 
etkiler yaratmış ve özellikle 1970 ve 
80’li yıllarda genel bir ekonomik bü-
yümeye rağmen hem işsizlik hem de 
durgunluğa yol açmıştır. Devletten 
ekonomik yardım alanlar bu kay-
nakları ekonominin canlandırılması-
na yönlendirmek yerine kendilerini 
güvence altına almış ve daha fazla 
yardım talebinde bulunmuştur. Bu 
da sclerosis hastalığında olduğu gibi 
belli kesimlerin (doku) aşırı gelişme-
sine, diğerlerinin ise olumsuz etki-
lenmesine neden olmuştur. Özel-
likle siyasete erişimi olan yerleşik 
çıkarlar bu sorunun çözümünü en-
gellemiştir. İktisat bağlamında kav-
ram, yalnızca Avrupa’ya özgü olarak 
değil, dünyanın başka bölgelerinde 
bu tür ekonomik sorunları yaşayan 
ülkeler için de zaman zaman kulla-
nılmaktadır.

Giersch’ın bu sorunları çözme ko-
nusundaki önerileri, yerleşik çı-
karları değil de geneli dikkate alan 
ekonomik politikalar izlenmesi, 
ekonomik liberalizasyon, bilhassa 
emek piyasasına giriş konusunda-
ki engellerin ortadan kaldırılması 
ve serbest dolaşımdır. Giersch bu 
makalede Avrupa ortak pazarının 
engelleri ortadan kaldıramadığını 
ve belli sektörlerle sınırlı kaldığını 
belirtmiştir. Doğrudan doğruya ifa-
de edilmemiş olsa da bu ekonomik 
sorunların çözümünün, liberal ve 

rekabetçi bir ekonomik yaratacak 
şekilde Avrupa bütünleşmesinden 
geçtiği sonucu çıkmaktadır. Çünkü 
ekonomik durumu olumsuz etkile-
yen 1973 Petrol Krizi ve ambargosu 
nedeniyle ülkeler, bu dönemde acil 
ekonomik sorunlara çözüm ararken 
birlikte hareket etmek yerine tek 
başlarına politika üretme yoluna 
gitmiştir. Dolayısıyla eurosclerosis, 
aynı zamanda Avrupa bütünleşme 
sürecinde yaşanan durgunluğu da 
ifade etmektedir. 1950’li yılların 
hem bütünleşme hem de Avru-
pa ekonomileri açısından yarattığı 
iyimserlik havası 1960’larda dağıl-
mış, Boş Sandalye Krizi yaşanmış ve 
1970’lere girerken bir durağanlık ya-
şanmaya başlamıştır. Örneğin 1957 
Roma Antlaşması’nda hedef ola-
rak koyulan ortak pazar aşamasına 
geçilememiş ve bu konuda önemli 
bir ilerleme de kaydedilememiştir. 
Özellikle Yunanistan, İspanya ve 
Portekiz gibi yeni demokratikleşen 
ülkelerin üye olarak alınmasının, 
Avrupa bütünleşmesini 1950’lerde-
ki felsefesinden uzaklaştırdığı tartı-
şılmıştır. Daha derin bir bütünleşme 
yerine Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) bu ülkelerdeki demokratikleş-
meyi desteklemek amacıyla onları 
üye yapma yoluna gitmiştir. Ekono-
mik ve siyasi (demokratik) açıdan 
sorunlu olan bu üç ülkenin üye ola-
rak alınmasının AET’yi ortak pazar 
hedefinden uzaklaştırdığı iddiası 
1980’ler boyunca tartışılmıştır. (Bkz. 
Akdeniz Genişlemesi) 

Avrupa’nın bu durağanlıktan çıkışı 
ortak pazarın başlangıcını 1993 yılı 
olarak takvime bağlayan 1987 yı-
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lında oluşturulan Avrupa Tek Sene-
di’nin başlattığı canlılıkla olmuştur. 
Ortak pazarla birlikte rekabet ve her 
alanda serbest dolaşım gerçekleş-
miş, Giersch’ın dikkat çektiği sorun-
lar, esnek piyasaların yaratılmasıyla 
aşılmıştır.
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Bkz. Avrupa İstatistik Ofisi

Faccini Dori Davası 
(Faccini Dori Case)

–İlke GÖÇMEN–

Faccini Dori davası, C–91/92 sayı ve 
14 Temmuz 1994 karar tarihli olup 
özellikle doğrudan etki ilkesi ve 
bu ilke çerçevesinde Avrupa Birliği 
(AB) tasarruflarından Direktifin ya-
tay ilişkiler yönünden doğrudan etki 
doğurmaya elverişli olup olmadığı –
yatay doğrudan etki– ile ilgilidir. 

Faccini Dori davasının maddi ve hu-
kuki vakaları şöyle özetlenebilir. İtal-

ya vatandaşı olan Faccini Dori ile bir 
satıcı firma arasında, bu firmanın iş 
yeri dışında bulunan bir mekânda, 
hizmet alımına ilişkin bir sözleşme 
imzalanmıştır. 85/577 sayılı Direktif, 
tüketicinin korunması amacını taşı-
maktadır ve iş yeri dışında imzala-
nan sözleşmeler bakımından tüke-
ticilere bu sözleşmeyi yedi gün içe-
risinde feshetme hakkı vermektedir. 
Buna karşın, İtalya, 85/577 sayılı 
Direktifi iç hukukuna aktarmamıştır. 
Bayan Dori, 85/57 sayılı Konsey Di-
rektifi’nin ilgili hükmüne dayanarak 
bu sözleşmenin imzalanmasını takip 
eden yedi gün içerisinde sözleşmeyi 
feshettiğini karşı tarafa bildirmiştir. 
Bununla birlikte, satıcı firma, bu 
bildirimi kabul etmeyerek Bayan 
Dori’ye karşı açtığı dava ile sözleş-
me gereği hak ettiğini düşündüğü 
ücreti talep etmiştir. Bayan Dori, 
ulusal mahkemenin satıcı firma 
lehine karar vermesi üzerine, aynı 
mahkeme önünde itirazda bulun-
muş ve Direktif’e uygun olarak fesih 
hakkını kullandığını ileri sürmüştür. 
Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar 
prosedürü aracılığıyla Avrupa Birli-
ği Adalet Divanı’na (ABAD) taşımış, 
iç hukuka aktarılmayan bir Direktif 
hükmünün –iki birey arasında geç-
mekte olan– somut uyuşmazlıkta 
uygulanabilir olup olmadığını sor-
muştur. 

ABAD, Faccini Dori kararı ile şu tes-
pitlerde bulunmuştur. İlk olarak, bir 
Direktif’in yatay ilişkiler yönünden 
doğrudan etki doğurmaya elverişli 
olup olmadığı üstünde durulmuştur. 
ABAD’a göre, Marshall kararından 
(Case 152/84) bu yana belirtildiği 
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üzere, bir Direktif, kendiliğinden, bir 
bireye yükümlülük yükleyemez ve 
bu nedenle de bir bireye karşı Direk-
tife dayanılamaz. Bunun bir nedeni, 
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) md. 289 uyarınca 
Direktif sadece gönderildiği her Üye 
Devlet ile ilgili olarak bağlayıcılık ta-
şır, dolayısıyla sadece devlete karşı 
Direktife dayanılabilir. Bunun diğer 
nedeni, ABİHA md. 289 çerçeve-
sinde Tüzük ile Direktif arasındaki 
ayrımdır. Direktifin doğrudan etkisi 
bireyler arası ilişkilere genişletilirse 
bu, AB’nin bireyler arasında hemen 
etki doğuracak yükümlülükler geti-
rebilmesi yetkisini tanımak anlamı-
na gelecektir; ancak AB bu yetkiye 
sadece Tüzük çıkarırken sahiptir. 
Faccini Dori kararı, bu yönüyle, 
1990’lı yıllarda birçok Hukuk Söz-
cüsünün içtihat hukukunda deği-
şiklik taleplerine karşın (C–271/91, 
C–316/93 ve C–91/92), ABAD’ın 
Direktif’in yatay ilişkiler yönünden 
doğrudan etki doğurmaya elveriş-
li olmadığı kararını sürdürdüğünü 
gösteren kararlardan biridir. Facci-
ni Dori kararı, bu yönden, El Corte 
Ingles v. Blázquez Rivero davası (C–
192/94), Arcaro davası (C–168/95) 
ve Mangold davası (C–144/04) ile 
takip edilmiştir.

İkinci olarak, bir Direktif’in yatay 
ilişkiler yönünden doğrudan etki 
doğurmaya elverişli olmadığı bu gibi 
durumlarda, uygun yorum ilkesinin 
alternatif bir hukuki çare olduğuna 
işaret edilmiştir. ABAD’a göre ha-
tırlatılmalıdır ki ulusal mahkemeler 
ulusal hukuklarını mümkün olduğu 
ölçüde AB hukukuna uygun biçimde 

yorumlamalıdır. Faccini Dori kararı, 
bu yönüyle, doğrudan etki ilkesi ile 
uygun yorum ilkesi arasındaki iliş-
kiye işaret eden kararlardan birisi 
olmuştur. 

Üçüncü olarak, bir Direktif’in yatay 
ilişkiler yönünden doğrudan etki do-
ğurmaya elverişli olmadığı ve uygun 
yorum ilkesinin de çözüm üreteme-
diği durumlarda, devlet sorumlu-
luğu ilkesinin alternatif bir huku-
ki çare olduğuna işaret edilmiştir. 
ABAD’a göre Üye Devletler, üç koşul 
sağlandığında, bir Direktifi iç huku-
ka aktarmamaları nedeniyle doğan 
zararları tazminle yükümlü tutul-
muştur: Direktifin amacı bireylere 
hak vermekse, Direktifin hükümleri 
çerçevesinde bu hakkın kapsamının 
belirlenmesi mümkünse ve devletin 
yükümlülüğünü ihlâl etmesi ile olu-
şan zarar arasında illiyet bağı varsa. 
Faccini Dori kararı, bu yönüyle, doğ-
rudan etki ilkesi, uygun yorum ilkesi 
ve devlet sorumluluğu ilkesi arasın-
daki ilişkiye işaret eden kararlardan 
birisi olmuştur.
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Farklılaştırılmış 
Entegrasyon 
(Differentiated 
Integration) 

–Haluk ÖZDEMİR–

Avrupa bütünleşmesinin giderek 
derinleşmesi ve siyasal bir nitelik 
kazanmasının yanında genişleme 
politikasıyla birlikte üye sayısının da 
artması bazı zorlukları beraberinde 
getirmiştir. Hem ortak politika alan-
larında özellikle egemenlik yetkile-
rine dokunmaya başladıkça birlikte 
karar vermek zorlaşmış, hem de 
bazı ülkeler entegrasyonu ilerletme 
konusunda daha isteksiz davranma-
ya başlamıştır. Bu nedenle entegras-
yonun devamını sağlamaya yönelik 
daha esnek bir yaklaşım tartışmaları 
ortaya çıkmıştır. Bu esnek bütünleş-
me yaklaşımına göre başlangıçtaki 
gibi bütün üyelerin birlikte ilerlediği 
ve bütün kararları oybirliğiyle aldığı 
bir strateji yerine, isteyen ülkelerin 
entegrasyonu kendi aralarında daha 
ileri götürebilmesi ve diğer ülkelerin 
buna engel olmaması söz konusu-
dur. Ya da başka bir açıdan bakıldı-
ğında, esnek bütünleşme, isteme-
yen ülkeleri belli konularda ortak 
politikalara zorlamadan gönüllülük 
temelinde bütünleşme sürecinin 
ilerletilmesini ifade eder. Birleşik 
Krallık ve İrlanda’nın Schengen ser-

best dolaşım alanına veya Birleşik 
Krallık ve Danimarka’nın parasal 
birliğe katılmaması buna örnek gös-
terilebilir. İlkesel olarak ülkelere bu 
tür ayrıcalıklar tanınmamıştır ancak 
esnek bütünleşme yaklaşımı çerçe-
vesinde bu örneklerde görüldüğü 
gibi uygulamada ülkelere “opt out” 
denilen istisnalar tanınabilmektedir. 
Bu konu aynı zamanda “değişken 
geometrili Avrupa”, “iç içe geçmiş 
halkalar Avrupası” ve “â la carte 
Europe” tartışmalarıyla aynı bağla-
ma oturmaktadır. Bu da entegras-
yonun farklılaştırılmış bir biçimde 
ilerlemesi demektir. Bazı yazarlara 
göre farklılaştırılmış entegrasyon 
yaklaşımı benimsenmesinin iki ne-
deni vardır: (1) Bütünleşme içindeki 
ülkelerin çok sıkı bir şekilde birbiri-
ne karşılıklı bağımlılık içerisinde ol-
ması ve (2) Bütünleşme konularının 
giderek siyasi bir nitelik kazanması. 
Karşılıklı bağımlılık entegrasyonu 
destekler ve gerekli kılarken, siya-
sileşme bu süreci zorlaştırır. Çeşitli 
kaygılarla buna karşı çıkanlar belirir 
ve entegrasyonun tutarlı ve homo-
jen bir biçimde ilerlemesi zorlaşır.

Farklılaşan entegrasyon dikey ve 
yatay olmak üzere iki boyutta ele 
alınabilir. Dikey entegrasyon ortak 
politikalarla (merkezileşme) ilgiliy-
ken yatay entegrasyon katılan ülke-
lerle (coğrafi kapsam) ilgilidir. Yeni 
ortak politikalar geliştirildikçe dikey 
entegrasyon, yeni ülkeler katıldıkça 
yatay entegrasyondan söz edilebilir. 
Farklılaşma da bu iki boyutta ger-
çekleşir. Dikey farklılaşma, ülkelerin 
farklı politika alanlarına farklı hızlar-
da ve derecelerde katılımını ifade 
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eder. Yatay farklılaşmada ise farklı 
politika alanlarının farklı ülkelerde 
farklı şekillerde uygulanması söz 
konusudur. Örneğin parasal birlik 
konusunda belli ülkelere tanınan 
istisnalar hem yatay hem de dikey 
farklılaşmaya örnektir.

Farklılaşmanın bir de içsel ve dışsal 
boyutu vardır. Buna göre farklılaş-
ma üye ülkeler arasında gerçekle-
şiyorsa buna içsel farklılaşma denir. 
Parasal Birlik ve Ortak Güvenlik ve 
Savunma Politikası buna örnek ve-
rilebilir. Eğer belli entegrasyon ko-
nularına üye ol(a)mayan ülkeler de 
katılıyorsa buna dışsal farklılaşma 
denir. Örneğin AB üyesi olmayan 
Türkiye’nin gümrük birliğine dahil 
olması veya İzlanda Lihtenştayn ve 
Norveç’in Avrupa Ekonomik Ala-
nı’na dahil olması gibi. Ayrıca Bir-
leşik Krallık ve İrlanda gibi bazı üye 
ülkelerin katılmadığı ve İzlanda ve 
İsviçre gibi bazı üye olmayan ülke-
lerin katıldığı Schengen uygulaması 
hem içsel hem de dışsal farklılaş-
manın geçerli olduğu bir alandır. İç-
sel farklılaşmada üye ülkeler istisnai 
olarak entegrasyonun belli alanları-
na katılmazken, dışsal farklılaşmada 
üye olmayan ülkeler istisnai olarak 
entegrasyonun belli alanlarına katı-
lırlar.

Esnek bütünleşmenin iki farklı bo-
yutunu temsil eden içsel ve dışsal 
farklılaşma, farklı işlevlere sahiptir 
ve entegrasyonun farklı amaçlarına 
hizmet eder. En genel ifadeyle dile 
getirilecek olursa, içsel farklılaşma 
dikey entegrasyonun önündeki en-
gelleri kaldırmaya yönelikken, dış-

sal farklılaşma yatay entegrasyonu 
kolaylaştırmayı amaçlar denebilir.

Özellikle “iç içe geçmiş halkalar 
Avrupası” kavramıyla ilişkili olan 
dışsal farklılaşmanın bir başka bo-
yutu da AB’nin yumuşak gücü ve 
jeopolitik etki alanlarıyla ilişkilidir. 
Bu yolla, örneğin bazı ülkelere özel 
üyelik statüsü önerilerek bunların 
bazı konularda Avrupa yapılarına 
entegrasyonu sağlanmak istenmek-
tedir. Böylece bu ülkelerin tam üye 
olamadıkları için AB etki alanından 
çıkmaları önlenmek istenmektedir. 
Şu ana kadar bu tür tartışmalar Tür-
kiye için yapılmış olsa da böyle bir 
statüyü henüz kabul etmiş bir ülke 
bulunmamaktadır. Ancak uygula-
mada Avrupa Komşuluk Politikası 
farklılaştırılmış dışsal entegrasyona 
örnek verilebilir. Bu politika yoluy-
la belirli ülkelerin üye olmadan AB 
yapılarına eklemlenmesi hedeflen-
mektedir.
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Federalizm (Federalism)

–Sezgin MERCAN–

Richard von Coudenhove-Kalergi, 
Altiero Spinelli, Alcide de Gasperi, 
Paul-Henri Spaak, Walter Hallstein 
ve Carl Friedrich gibi siyasi liderle-
rin fikri temellerini attıkları ve Av-
rupa bütünleşmesi için öngörülen 
Federalizm, yetki ya da otoritenin 
merkezi ve bölgesel ya da yerel yö-
netimler arasında bölünmesi anla-
mına gelmektedir. Birbirinden ayrı 
veya birbirinden bağımsız parçala-
rın bütünleşme amacıyla biraraya 
gelerek yeni bir yapı oluşturmaları-
dır. Bu, topluluk olmanın gereğini ve 
hissini yansıtan siyasi bir bütündür. 
Bütüne ulaşılamayınca oluşan çatış-
ma ve savaş riskinden çekinilmiş, bu 
sayede barış korunmak istenmiştir. 
Federalizmde yönetimler arasında 
ayrım olsa da koordinasyon bulun-
maktadır. Adem-i merkeziyetçilik ar-
tırılırken, yerel yönetimler arasında 
ortak işlevler de etkin şekilde yerine 
getirilmektedir. Bütünleşme düze-
yinde federalizmin farklı devletler 
arasındaki anlaşmazlık ve çatışma 
konularının üstesinden gelmesi 
beklenmektedir. Özerkliği, daya-
nışmayı, çoğulculuğu, vatandaşlığı 
kapsayan bir bütünleşmeyi öngö-
rerek, bunun hiyerarşik bir tepeden 

inmecilikle değil, tabandan tavana 
doğru bir yaklaşımla gelişmesini 
beklemektedir. 

Federalizm, Avrupa’da İkinci Dünya 
Savaşı gibi yıkıcı bir deneyimin ar-
dından, savaş tehdidinin gölgesinde 
kendisini göstermiştir. Avrupa’da 
yükselen faşizm karşısında savaş 
sonrası düzenin Federalizmle aşıla-
bileceğini düşünen Altiero Spinelli 
ve Ernesto Rossi gibi Avrupalılar, 
diğer liderlerle birlikte bu akıma 
öncülük etmişlerdir. İlk federalist-
ler parlamento üzerinden Avrupa 
için yeni bir antlaşma önermişlerdir. 
Bu sayede seçilmişlerden oluşan 
bir Avrupa Parlamentosu Avrupa 
kamuoyunun sesini duyurabilirdi. 
Aynı zamanda kamuoyu mobilize 
edilerek bir Avrupa federasyonu 
oluşturulabilirdi. Dolayısıyla, Avru-
pa bütünleşmesinde Federalizmle 
ilgili gelişmeleri belirleyen ve Fe-
deralizmi yayan kurumların başın-
da Avrupa Parlamentosu gelmiştir. 
Bu yayılmayı ilgili literatüre göre üç 
unsurla tanımlamak mümkündür. 
İlki doğrudan seçimlerdir. İkincisi, 
Avrupa Parlamentosu’nun rol, işlev 
ve gücünün arttırılmasıdır. Üçüncü-
sü de, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde 
anayasal bir düzenleme arayışıdır. 
Yine de AB’de Federalizm, tartışmalı 
bir kavram olmuştur. Avrupalılar Fe-
deralizmin anlamıyla ilgili belirsizlik 
yaşamışlardır. Bir kısmı Federalizmi 
ulus-devlet egemenliğinin tepeden 
inme bir şekilde aşınması ve gücün 
Brüksel gibi bir merkezde toplan-
ması şeklinde görürken, bir kısmı da 
ulus-devlete yönelik tabandan bir 
saldırı fırsatı olarak kabul etmiştir. 
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Finansal Hizmetler 
Hareket Planı (Financial 
Services Action Plan 
(FSAP))

–Yılmaz BAYAR–

Finansal Hizmetler Hareket Planı 
(Financial Services Action Plan – 
FSAP), Avrupa Komisyonu tarafın-
dan 11 Mayıs 1999 tarihinde kabul 
edilmiştir. FSAP, finansal hizmetler-
de tek pazara geçişe yönelik Avrupa 
Birliği (AB) çabalarının kilit bir bile-
şenidir. FSAP’de toptancı finansal 
hizmetlerde AB tek pazarı, açık ve 
güvenli perakendeci finansal hiz-
metler piyasası ve mevcut koşullara 
göre en gelişmiş ihtiyati kurallar ve 
denetim standartlarının uygulan-
ması olarak üç temel stratejik he-
def belirlenmiştir. Hareket planı bu 
stratejik hedefler başlığı altında AB 

içerisinde finansal hizmetler piya-
salarının 2005 yılına kadar uyum-
laştırılmasına yönelik 42 adet yasal 
düzenleme ve önlem içermektedir. 
Hareket planı altı temel alandan 
oluşmaktadır:

• Bütünleşik menkul değer ve tü-
rev piyasaları için ortak bir yasal 
çerçeve oluşturma,

• AB çapında sermayenin artırıl-
masının önündeki mevcut en-
gellerin kaldırılması,

• Menkul kıymetler borsasında 
işlem gören şirketler için tek bir 
finansal tablo setine geçme,

• Tamamlayıcı emeklilik fonla-
rı için tutarlı bir yasal çerçeve 
oluşturma,

• Ülkeler arası menkul kıymet 
alım satımını desteklemek için 
gerekli yasal kesinliği sağlama 
ve

• Ülkeler arası yeniden yapılan-
dırma için güvenli ve şeffaf bir 
ortam yaratma.
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Finansal İstikrar Kurulu 
(Financial Stability 
Board) 

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Finansal İstikrar Kurulu 2 Nisan 
2009 tarihinde, G-20 tarafından 
kurulmuştur. Amacı uluslararası fi-
nansal istikrarı desteklemek olan 
Kurul, bunu düzenleyici, denetleyici 
ve diğer finans sektörü politikaları 
geliştiren ulusal finans otoriteleri 
ve uluslararası standart belirleme 
organlarını koordine ederek ger-
çekleştirir. Politikaların sektörler ve 
yetki alanları arasında tutarlı bir şe-
kilde uygulanmasını teşvik ederek 
piyasada eşit rekabet şartları sağ-
lanmasını destekler. 

Kurul, faaliyetlerini gerçekleştirir-
ken finansal istikrardan sorumlu 
ulusal otoriteleri, uluslararası finan-
sal kurumları ve merkez bankası uz-
manlarından oluşan komiteleri bir 
araya getirir. Sekretaryası İsviçre’nin 
Basel kentinde, Uluslararası Öde-
meler Bankası’nda (Bank for Inter-
national Settlements – BIS) görev 
yapmaktadır.

1999 yılında G-7 Maliye Bakanları 
ve Merkez Bankası Guvernörleri ta-
rafından kurulan Mali İstikrar Foru-
mu’nun yerini almıştır. Mali İstikrar 
Forumu’nun amacı, çeşitli ulusal ve 
uluslararası gözetim ve finans kuru-

luşları arasında iş birliğini artırmak 
suretiyle uluslararası finansal sis-
temde istikrarı sağlamaktı. Kasım 
2008’de G-20 ülkelerinin liderleri, 
Mali İstikrar Forumu’nun genişle-
tilmesi ve üye sayısının artırılması 
çağrısında bulunmuşlardır. Nisan 
2009’da yapılan G-20 zirvesinde ise 
daha geniş bir yetkiye sahip olan Fi-
nansal İstikrar Kurulu, Mali İstikrar 
Forumu’nun yerini almıştır.

Finansal İstikrar Kurulu’nun görev-
leri arasında, finansal sistemdeki 
kırılganlıkların tespit edilerek gerek-
li önlemlerin alınmasını gözetmek; 
finansal istikrardan sorumlu otori-
teler arasında koordinasyon ve bilgi 
alışverişini desteklemek; piyasalar-
daki gelişmeler ve bunların finansal 
istikrar üzerindeki etkilerini izlemek 
ve tavsiyelerde bulunmak; düzen-
leyici standartların karşılanması ile 
ilgili tavsiyelerde bulunmak ve en iyi 
uygulamaları izlemek; uluslararası 
standart koyucu kuruluşların poli-
tika geliştirme çalışmalarını gözden 
geçirmek ve Uluslararası Para Fonu 
(IMF) ile erken uyarı çalışmaları ger-
çekleştirmek yer almaktadır.
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standards”, International Journal of 
Financial Studies, ISSN 2227-7072, 
MDPI, Basel, Vol. 2, 2014, s. 82-102.

Finlandiya (Finland)

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Kuzey Avrupa’da yer alan Finlandi-
ya’nın başkenti Helsinki, resmi dil-
leri ise Fince ve İsveççe’dir. Nüfusu 
5.525.292 olan Finlandiya, AB’nin 
nüfus yoğunluğu az olan ülkelerin-
den biridir. Yüz ölçümü 338.440 km2 
olan ülkenin komşuları batısında 
İsveç, kuzeyinde Norveç ve doğu-
sunda Rusya’dır. Parlamenter cum-
huriyet sistemi ile yönetilen Finlan-
diya’da merkezi hükümet başkent 
Helsinki’de bulunmaktadır. 19 böl-
gesi ve 70 alt bölgesi olan ülkedeki 
311 şehir ve kasabada ise yerel hü-
kümetler yer almaktadır. 

Finlandiya, 18 Mart 1992 tarihinde 
Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik için 
başvuruda bulunmuştur. Ülkenin AB 
katılım müzakereleri; 17 Temmuz 
1989 tarihinde üyelik başvurusun-
da bulunan Avusturya ve 1 Temmuz 
1991 tarihinde üyelik başvurusunda 
bulunan İsveç ile eş zamanlı olarak 
1 Şubat 1993 tarihinde başlamıştır. 
Finlandiya, AB’nin dördüncü geniş-
lemesi kapsamında 1 Ocak 1995 
tarihinde Avusturya ve İsveç ile 
birlikte Birliğe üye olmuştur. Bu ül-
kelerin Birliğe üye olmasının ardın-
dan AB’nin üye sayısı 15’e çıkmıştır. 
(Bkz. EFTA Genişlemesi) Finlandiya, 
Ocak 1999’da Avro Alanı’na ve Mart 

2001’de ise Schengen Alanı’na dâhil 
olmuştur. 

AB resmî verilerine göre; 2018 yılı 
itibarıyla Finlandiya’nın en önemli 
sektörleri ekonominin %21,3’ünü 
oluşturan sanayi, %20,2’sini oluştu-
ran kamu yönetimi, savunma, eği-
tim, insan sağlığı ve sosyal hizmet 
ile %15,5’ini oluşturan toptan ve 
perakende ticaret, ulaştırma, konak-
lama ve gıda hizmetleridir. AB içinde 
gerçekleşen ticaret, Finlandiya’nın 
toplam ihracatının %59’una tekabül 
etmektedir. Finlandiya’nın AB’de-
ki en önemli ihracat ortakları %15 
ile Almanya, %10 ile İsveç ve %7 ile 
Hollanda olurken; AB dışındaki en 
önemli ihracat ortakları ise %7 ile 
ABD ve %6 ile Çin’dir. 

Finlandiya 1999, 2006 ve 2019 yılla-
rı Temmuz-Aralık dönemlerinde üç 
kez Avrupa Birliği Konseyi Dönem 
Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 
Temmuz-Aralık 2019 döneminde de 
AB Dönem Başkanı olan Finlandi-
ya’nın mottosu “Sürdürülebilir Avru-
pa – Sürdürülebilir Gelecek” olarak 
belirlenmiştir. 

AB politikalarındaki durumu ince-
lendiğinde Tek Pazar, inovasyon ve 
dijital gündem gibi alanlarda Fin-
landiya çok gelişmiş bir ülke olarak 
değerlendirilmektedir. AB’nin en ku-
zeydeki ülkesi, 2018 yılındaki Dijital 
Ekonomi ve Toplum Endeksi’nde AB 
üye ülkeleri arasında üçüncü sırada 
yer almıştır. Bireylerin dijital yete-
nekleri ile dijital kamu hizmetleri, 
Finlandiya ekonomisinin en önemli 
zenginlikleri olarak gösterilmektedir. 
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Fiscalis 2020 

–Ceran ARSLAN OLCAY–

Fiscalis 2020, ulusal vergi organları 
arasında uzmanlık ve bilgi alışverişi 
sağlayan bir Avrupa Birliği (AB) İş-
birliği programıdır. Sınır ötesi bilgi 
ve teknoloji sistemlerinin işleyişinin 
iyileştirilmesi ve ulusal yetkilileri 
biraraya getirerek bilgi ağları kurul-
masını desteklemektedir.

1998-2002 döneminde başarıyla 
tamamlanan ilk Fiscalis programı-
nı, ikinci ve üçüncü programlar, 
sırasıyla 2003-2007 ve 2008-2013 
yılları arasında takip etmiştir. 2014-
2020 yıllarını kapsayan Fiscalis 2020 
programı halen aktiftir. Fiscalis 2020 
Programından üye ve aday ülkelerin 
yanısıra potansiyel aday ülkeler ve 
Avrupa Komşuluk Politikası kapsa-
mında anlaşma yapılmış ülkeler ya-
rarlanabilmektedir. 2014-2020 mali 
dönemi için öngörülmüş olan prog-
ram bütçesi 234,3 milyon Avro’dur. 
Fiscalis 2020 Programının genel 

amacı, AB iç pazarında vergilendir-
me sistemlerinin düzenli işleyişinin 
sağlanması, etkinliğinin geliştirilme-
si ve ülkelerarası işbirliğinin destek-
lenmesidir. Bununla birlikte, idari 
işbirliği ve bilgi alışverişini güçlendi-
rerek vergi kaçırmanın önlenmesini, 
agresif vergi planlaması (aggressive 
tax planning) ile mücadele edilme-
sini, Birlik müktesebatının Üye Dev-
letlerde uygulanmasının güçlendi-
rilmesini ve aday ülkelerin katılım 
sürecinde vergilendirme alanındaki 
Birlik müktesebatı ile uyum sağla-
masını hedeflemektedir. Bu doğrul-
tuda; vergilendirme alanında idari 
işbirliğinin sürekli olarak iyileştiril-
mesi ihtiyacına cevap vermek adına, 
ulusal vergi otoriteleri ile işbirliği 
içinde ekonomik büyümeyi destek-
leyen bir sisteme odaklanmak ve 
AB mali politikasının hedeflerine 
ulaşmak adına vergi rejimlerinin 
yakınlaştırılmasına öncelik vermek 
özellikle öncelik verdiği konulardır. 
Öte yandan, Fiscalis 2020, iç paza-
rın işleyişine katkıda bulunmak su-
retiyle, akılcı, sürdürülebilir ve içsel 
büyümeyi hedefleyen Avrupa 2020 
Stratejisi’ni de desteklemektedir. 

Program doğrudan vatandaşlarımı-
za finansman desteği sağlamamak-
ta, Maliye Bakanlığı başta olmak 
üzere, doğrudan vergilendirme ala-
nında çalışan kurumlarımızın kapa-
site geliştirmelerine destek olmak-
tadır. Türkiye’nin programa katılım 
anlaşması 16 Temmuz 2014 tarihin-
de imzalanmıştır. Fiscalis 2020 Prog-
ramı Türkiye’de Maliye Bakanlığı ta-
rafından koordine edilmektedir.
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Program kapsamında doğrudan 
Türk vatandaşlarına finansman sağ-
lanmamakta; programa merkezi, 
yerel ve bölgesel idareler başvuru 
yapabilmektedir.
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Fontainebleau 
Antlaşması 
(Fontainebleau 
Agreement)

–Ceran ARSLAN OLCAY–

Fontainebleau Antlaşması, İngilte-
re’ye hala ödenmekte olan “İngiliz 
Çeki” uygulamasının temelini atan 
antlaşmadır. 1984 yılında, Başba-
kan Margeret Thatcher dönemin-
de, Fountainebleau Antlaşması ile 
İngiltere’ye “İngiliz Çeki” adı verilen 
bir uygulamayla, bütçeye katkısı ile 
bütçeden aldığı pay arasındaki far-
kın %66’sını geri ödenmesi kararlaş-
tırılmıştır. İngiltere’nin Avrupa Birli-
ği (AB) Bütçesine katkısı bakımından 
pozisyonunu diğer ülkelerle kıyas-
lamak gerekirse, sıralamada ilk on 
üye ülke arasında gelmektedir. 1979 
yılında, İngiltere’nin, Commonwe-
alth (İngiliz Milletler Topluluğu) ül-
kelerinden yaptığı tarım ürünleri 

ithalatının fazlalığından dolayı o dö-
nemin Tarımsal Garanti ve Yönlen-
dirme Fonu’ndan aldığı payın düşük 
olması gerekçesiyle İngiltere’nin 
dezavantajlı konumunun önüne ge-
çilmek için “adil geri ödeme” yönte-
mi gündeme gelmiştir. 2004 yılında 
bir sonraki 2007-2013 mali planına 
ilişkin görüşmelerin başlamasıyla 
İngiliz Çekine ilişkin revizyon talep-
leri gelmeye başlamış, buna karşılık 
dönemin İngiltere Başbakanı Tony 
Blair, 2013’e kadar Ortak Tarım Po-
litikası (OTP) bütçesinde azalma yö-
nünde yeniden yapılanma talebinde 
bulunmuştur. 2000’li yılların başın-
da Lizbon Stratejisi ile ilk defa orta-
ya atılan AB’nin küresel güç olabil-
mesine hizmet edecek olan sürdü-
rülebilir büyüme, istihdam, rekabet 
gücü ve kırsal kalkınma kavramları, 
AB Bütçesi’nde yeniden düzenleme 
ihtiyacını da beraberinde getirmiş-
tir. Dolayısıyla, İngiliz yaklaşımına 
göre çiftçileri desteklemeye odaklı 
tarım harcamalarının yerini sürdü-
rülebilir büyüme odaklı harcamalar 
almalı, OTP harcamaları azaltılmalı-
dır. Öte yandan, başta Fransa olmak 
üzere, diğer AB ülkelerinin bu öneri-
ye alışması çok da kolay değildir. Ay-
rıca 2004 yılına gelindiğinde tarım 
harcamalarının yaklaşık %70 azal-
ması ve bütçeye oranının %42 se-
viyesine düşmesi İngiltere’nin OTP 
ile olan pazarlık gücünü bir nebze 
zayıflatsa da İngiliz Çeki uygulama-
sı 2007-2013 mali planında devam 
etti, 2014-2020’de de uygulanmaya 
devam edecek. Ancak 2014’den iti-
baren devam edecek süreç için bir 
takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu 
düzenlemelere göre Çekin maliye-
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tine Üye Devletlerin katkıları (milli 
gelir oranlı) devam edecek, ancak 
bütçeye katkıları yüksek olan Al-
manya, Hollanda, Avusturya ve İs-
veç’in İngiliz Çeki’ne katkısı %25 ile 
sınırlandırılacaktır.

Okuma Listesi

Herman M., The Budget of the 
European Union, 4/2010, 

http://ies.be/files/WP-4-2010-FI-
NAL_0.pdf 

Louis-Pascal M., Naudet H. and 
Roussillon-Montfort M., “The UK 
Rebate, the budget and post-2013 
CAP” International Trade, Consu-
mer Interests and Reform of the 
CAP 

http://aei.pitt.edu/1448/1/Fountai-
nebleaujune1994.pdf

Foto–Frost Davası  
(Foto–Frost Case)

–İlke GÖÇMEN–

Foto–Frost davası, Case 314/85 sayı 
ve 22 Ekim 1987 karar tarihli olup 
özellikle ön karar prosedürü ile il-
gilidir. 

Foto–Frost davasının maddi ve hu-
kuki vakaları şöyle özetlenebilir. 
Foto–Frost şirketi, fotografik mal-
ların ithalatı, ihracatı ve toptan sa-
tışı ile iştigal etmektedir. Bu şirket, 
Alman Demokratik Cumhuriyeti 
menşeli Prizmatik Binokülerleri 

Danimarka ve Birleşik Krallık’ta-
ki tacirler aracılığıyla ve Dış Transit 
Prosedürü çerçevesinde Alman Fe-
deral Cumhuriyeti’ne ithal etmiştir. 
Yetkili Gümrük Ofisi, ilk planda, mal-
lar Alman Demokratik Cumhuriyeti 
menşeli olduğundan ithalat vergi-
sinden muaf tutma kararı almıştır. 
Lübeck–Ost Ana Gümrük Ofisi ise, 
yaptığı denetim esnasında, Alman-
ya gümrük mevzuatı çerçevesinde 
ithalat vergisinin alınması gerektiği-
ne, ancak 1697/79 sayılı Tüzük md. 
5(2)’nin somut olayda işletilebilece-
ğine, dolayısıyla yetkili makamın ha-
tası sonucu alınmamış olan ithalat 
vergisinin sonradan telafi edilme-
sinden vazgeçilebileceğine kanaat 
getirmiştir. Bununla birlikte, Lübe-
ck–Ost Ana Gümrük Ofisi, 1697/79 
sayılı Tüzük md. 5(2)’yi uygulamak 
için çıkarılan 1573/80 sayılı Tüzük 
gereği, ilgili ithalat vergisinin tutarı 
2000 ECU’nün üzerinde olduğundan 
böyle bir vazgeçmenin mümkün 
olup olmadığını Komisyon’a sor-
durmuştur. Komisyon, 6 Mayıs 1983 
tarihli ve Almanya’ya yönetilmiş bir 
Karar ile öylesi bir durum altında 
Almanya’nın ithalat vergisinin son-
radan telafi edilmesinden vazgeçe-
meyeceğini belirtmiştir. Bunun üze-
rine, Lübeck–Ost Ana Gümrük Ofisi, 
Foto–Frost şirketine ilgili ithalat ver-
gisini talep eden bir Bildirim gön-
dermiş, bu şirket de buna karşı ulu-
sal mahkeme önünde dava açmıştır. 
Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar 
prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği 
Adalet Divanı’na (ABAD) taşımış ve 
6 Mayıs 1983 tarihli Komisyon ka-
rarının geçerliliği hakkında sorular 
yöneltmiştir. 
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ABAD, Foto–Frost kararı ile bir ulu-
sal mahkemenin bir Avrupa Birliği 
(AB) tasarrufunu geçersiz kabul edip 
edemeyeceği hakkında şu tespitler-
de bulunmuştur. Ulusal mahkemeye 
göre somut uyuşmazlıkta 1697/79 
sayılı Tüzük md. 5(2)’deki bütün 
koşullar karşılansa da Komisyon 6 
Mayıs 1983 tarihli kararı ile aksini 
belirtmiştir. Öte taraftan, ABAD ile 
ulusal mahkemeler arasındaki yet-
ki dağılımı gereği, Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) 
md. 267 çerçevesinde, AB tasarruf-
larının geçerliliği yönünden ABAD 
yetkili kılınmıştır. ABAD’a göre ABİ-
HA md. 267, ulusal mahkemelerin 
AB tasarruflarını geçersiz kabul edip 
edemeyeceği ile ilgili netlik içer-
memektedir. Ulusal mahkeme, AB 
tasarrufuna yönelik itirazlar varsa 
bile, bu itirazların yerinde olmadığı 
kanaatindeyse, kendisi, o tasarrufun 
hukuka uygun olduğuna karar vere-
bilir. Buna karşın, ulusal mahkeme, 
AB tasarrufunun geçersiz olduğu ka-
naatindeyse, kendisi, bu konuda bir 
karar alamaz ve meseleyi ön karar 
prosedürü aracılığıyla ABAD önüne 
götürmekle yükümlüdür; çünkü AB 
tasarruflarının geçerlilik denetimin-
de ABAD yetkili kılınmıştır. Bu yön-
den, ön karar prosedürünün esas 
amacı Birlik hukukunun tüm ulusal 
mahkemelerce birörnek uygulan-
masını sağlamaktır ve bu “birörnek-
lik gereksinimi” AB tasarrufları söz 
konusu olduğunda özellikle zorunlu 
bir hâl alır. Farklı Üye Devletlerdeki 
ulusal mahkemeler Birlik tasarrufla-
rının geçerliliği ile ilgili farklı kararlar 
verirse Birlik hukuk düzeninin birliği 
/ tekliği tehlikeye atılabilir. Dahası 

kurucu antlaşmanın getirdiği yar-
gısal koruma sisteminin bütünlüğü 
mülahazası da aynı sonuca varmayı 
gerektirmektedir. Bu yönden nasıl 
ki iptal davası Birlik tasarruflarının 
geçersizliği hakkındaki kararı ABAD’a 
bırakmaktadır, ön karar prosedü-
rü de aynı konu hakkındaki kararı 
ABAD’a bırakıyor kabul edilmelidir. 
Dahası ABAD, Birlik tasarruflarının 
geçerliliği hakkında karar vermek 
yönünden en iyi konumda bulun-
maktadır. Zira ilgili Birlik otoritesi, 
ABAD önündeki davaya katılarak ta-
sarrufu ile ilgili olarak savunma hak-
kına sahip olacaktır. Sonuç olarak, 
ulusal mahkemeler, AB tasarruflarını 
geçersiz saymak yetkisine sahip de-
ğildir ve AB tasarrufunun hukuka ay-
kırı olduğunu düşünüyorsa ön karar 
başvurusu yapmakla yükümlüdür. 
Foto–Frost kararı, bu yönüyle, AB 
tasarrufunun geçerliliği meselesi ile 
karşılaşan bir ulusal mahkemenin, 
AB tasarrufunun hukuka aykırı oldu-
ğu kanaatinde olduğunda, ön karar 
prosedürüne başvuru yükümlülüğü 
olduğunu gösteren ilk karar olmuş-
tur. 
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Fouchet Planı  
(Fouchet Plan)

–Engin SUNE ve Burak TANGÖR–

1961 ve 1962 yılında dönemin Fran-
sa Cumhurbaşkanı Charles de Gaul-
le’ün girişimleriyle oluşan ve Fransız 
diplomat Christian Fouchet’in ismiy-
le anılan plandır. Plan, temel olarak 
hükümetlerarası işbirliği ve karşılıklı 
saygıya dayanan daimî bir devletler 
birliği kurmayı hedeflemekteydi. De 
Gaulle’in amacı, Avrupa Toplulukla-
rı’nı dönüştürerek bir Avrupa Dev-
letler Birliği yaratmaktı. Öneri, poli-
tik, ekonomik, kültürel ve savunma 
konularında Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu’na (AKÇT) üye 6 ülkenin 
(Fransa, Batı Almanya, İtalya, Belçi-
ka, Hollanda, Lüksemburg) (Bkz. Al-
tılar) bakanlar ve devlet başkanları 
nezdinde düzenli görüşmeler yap-
masını içermektedir. Bu görüşmele-
rin desteklenmesi için, üyelerin ulu-
sal parlamentolarından oluşan bir 
danışma meclisinin kurulmasını da 
önermiştir. De Gaulle, 1960 yılında 
Alman Şansölyesi Konrad Adenauer 
ile bir araya gelerek fikirlerini pay-
laşmıştır. Bu görüşmede De Gaulle, 
ortak vatandaşlık kavramı etrafında 
şekillen bir Fransız-Alman konfede-
rasyonunun oluşmasını önermiştir. 
De Gaulle, Fransız-Alman ortaklığı-
nın diğer Avrupa ülkeleri tarafından 

desteklenerek özerk bir Avrupa’nın 
inşa edileceğini öngörmüştür. Al-
manya’nın temkinli tavrına ve AKÇT 
üyesi 6 ülkenin İngiltere’nin katılı-
mına dair farklı fikirlerine rağmen, 
müzakereler başlamıştır. 

10-11 Şubat 1961 tarihinde Paris’te 
bir araya gelen 6 ülke, siyasi bir iş-
birliği fikrinde mutabık olmuşlardır. 
Bu görüşmede, 6 ülkeden temsilci-
lerin bulunacağı bir çalışma grubu-
nun kurularak Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’na (AET) üye ülkeler ara-
sında diplomatik ve siyasi işbirliği 
olanaklarının ortaya konulması he-
deflenmiştir. Çalışma grubuna, Ch-
ristian Fouchet başkanlık etmiştir. 
18 Temmuz 1961 tarihinde Alman-
ya’nın Bonn şehrinde bir araya ge-
len 6 ülke, siyasi olarak bütünleşmiş 
bir Avrupa oluşturma niyetlerini or-
taya koymuşlardır. 19 Ekim 1961 ta-
rihinde Christian Fouchet, “1. Fou-
chet Planı” olarak bilinen ilk taslak 
metni çalışma grubuna sunmuştur. 
Taslak, temel olarak 18 maddeyi 
içeren 5 başlıktan oluşmaktadır. İlk 
başlık, bir Avrupa Halkları Birliği 
oluşturulmasını önermekte ve bu 
birliğin amaçlarını belirtmektedir. 
Bu amaçlar, ortak bir dış politika 
geliştirilmesi, bilim ve kültür alanla-
rında işbirliği, insan hakları, demok-
rasi ve özgürlüklerin korunması ve 
ortak bir savunma politikasının ge-
liştirilmesi olarak sıralanabilir. İkinci 
başlık, topluluğun kurumlarını ve 
bunların işlevlerini belirtmektedir. 
Temel olarak birliğin üç kurumdan 
oluşması tasarlanmıştır: Konsey, Av-
rupa Parlamentosu ve Avrupa Siyasi 
Komisyonu. Üçüncü başlık, devlet-
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lerin görev ve yükümlülüklerini be-
lirtir. Dördüncü başlık, birliğin mali 
işlerini ve hangi devletin ne oranda 
kurumun maliyesine katkıda bulu-
nacağını ifade eder. Son başlık ise 
birliğe dair diğer genel hükümleri 
içermektedir. 

Bu ilk taslak metin, dış politikada 
Fransız hakimiyeti yaratacağı çe-
kincesiyle diğer üye ülkeler tarafın-
dan reddedilmiştir. Ayrıca kurumun 
Devletler Birliği öngören hükümet-
ler arası karakteri birkaç yıl önce 
oluşturulan ulusüstü Avrupa Top-
lulukları’nın varlığına bir tehdit ola-
rak algılandığı için karşı çıkılmıştır. 
Bunun üzerine Christian Fouchet, 
18 Ocak 1962 tarihinde planı revize 
ederek 2. Fouchet Planı’nı üye ülke-
lere sunmuştur. İkinci Plan önceden 
belirlenmiş alanlarda yakın işbirliğini 
sağlamaktan ziyade, belirli devlet-
ler arasındaki ortak çıkarları hedef-
liyordu. İkinci plan ayrıca Bakanlar 
Komitelerinin eklenmesiyle örgütsel 
yapıda bir değişiklik öngörmekteydi. 
Planda iki komiteden açıkça bahse-
dilmekte idi: Dışişleri Komitesi ve 
Eğitim Komitesi. Bu iki komite Kon-
seyin gözetiminde yılda dört kez top-
lanacaktı. Konsey, gerekli gördüğü 
zaman yeni komiteler de oluşturabi-
lecekti. Avrupa Topluluklarının başa-
rısı ve diğer devletlerin bu fikre karşı 
olan hevessizliği, Fouchet Planı’nın 
rafa kaldırılmasına sebep olmuştur. 
Buna karşılık özellikle Benelüks ülke-
leri, Birlik’ten ziyade daha federalist 
bir yapılanma öneren bir taslak ge-
liştirmişlerdir. Fransız hükümeti bu 
önerileri reddetmiştir. Bunun üzeri-
ne Christian Fouchet Grup Başkan-

lığı’nı bırakmış, yerini İtalyan Dışiş-
leri Bakanlığı Genel Sekreteri Emilio 
Cattani almıştır. Cattani’nin girişim-
leri de sonuç vermeyince, 17 Nisan 
1962 tarihinde Lüksemburg’da bir 
araya gelen üye ülkelerin dışişleri 
bakanları, anlaşmanın başarısızlıkla 
sonuçlandığını resmen ilan etmişler-
dir. Fouchet Planları’nın başarısızlığı, 
Avrupa bütünleşme sürecinin içeri-
ğine dair yeni krizleri tetiklemiştir. 
Özellikle Avrupa Toplulukları kurum-
larının güç ve yetkilerine dair üye 
devletler arasındaki anlaşmazlıkları 
açığa çıkarmıştır.
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Francovich Davası 
(Francovich Case)

–İlke GÖÇMEN–

Francovich davası, C–6/90 and 
C–9/90 sayı ve 19 Kasım 1991 karar 
tarihli olup özellikle devlet sorumlu-
luğu ilkesi ile ilgilidir. 

Francovich davasının maddi ve hu-
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kuki vakaları şöyle özetlenebilir. Bay 
Francovich, CDN şirketi için çalışır-
ken maaş olarak düzensiz ödemeler 
almıştır. Bay Francovich şirketten 
alacakları için mahkemeye baş-
vurmuş ve mahkeme ilgili şirketin 
kendisine altı milyon İtalyan Lireti 
borcu olduğuna hükmetmiştir. Bay 
Francovich bunun üzerine icraya 
başvurmuştur, ancak icra paranın 
alınması açısından herhangi bir so-
nuç vermemiştir. Bay Francovich, bu 
kez de 80/987 sayılı Direktif’in ön-
gördüğü garantiler ya da alternatif 
olarak tazminat için İtalya Hüküme-
tine karşı ulusal mahkeme önünde 
dava açmıştır. İlgili Direktif, işvere-
nin iflası hâlinde işçilere asgari bir 
koruma düzeyi sunmayı amaçla-
makta ve özellikle ödenmeyen ma-
aşlar yönünden spesifik garantiler 
öngörmektedir. İtalya bu Direktifi 
süresi içinde iç hukuka aktarmamış 
olup bu durum bir ihlal davası ile 
tespit de edilmiştir. Ulusal mahke-
me, bu arka planda, meseleyi ön 
karar prosedürü aracılığıyla Avrupa 
Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) ta-
şıyarak Avrupa Birliği (AB) hukuku-
nun yorumunu talep etmiştir.

ABAD, Francovich kararı ile şu tes-
pitlerde bulunmuştur. İlk olarak, 
devlet sorumluluğu ilkesinin varlığı 
üstünde durulmuştur. ABAD’a göre 
devlet sorumluluğu ilkesinin var 
olup olmadığı kurucu antlaşmanın 
genel sistemi ve temel ilkeleri ışı-
ğında değerlendirilmelidir. Bu yön-
den kurucu antlaşma, Üye Devlet 
hukuk sistemleri ile bütünleşmiş ve 
onların mahkemelerince uygulanan 
“kendi hukuk sistemi”ni yaratmıştır. 

Bu hukuk sisteminin özneleri hem 
Üye Devletler hem de onların va-
tandaşlarıdır. Bireyler bu hukuk sis-
temi uyarınca hak kazanabilir veya 
yükümlülük edinebilir. Dahası ulusal 
mahkemeler, Birlik hukuku kuralla-
rının tam etkili olmasını sağlamak 
ve bireylere tanıdıkları hakları ko-
rumakla yükümlüdür. Bireyler, bir 
Üye Devletin sorumlu tutulabileceği 
bir biçimde haklarının Birlik hukuku 
ihlal edilerek çiğnenmesi hâlinde 
telafi / tazminat elde edemezse bu 
durum, Birlik kurallarının tam etkili-
liğini azaltır ve bu kurallarca tanınan 
hakların korunmasını zayıflatır. Yine 
sadakat yükümlülüğü uyarınca Üye 
Devletler, Birlik hukuku ihlalinin hu-
kuka aykırı sonuçlarını ortadan kal-
dırmak ile de yükümlüdür. Öyleyse 
bir devlet, sorumlu tutulabileceği 
Birlik hukuku ihlalinin sonucu ola-
rak bireylerin gördüğü kayıp ve za-
rardan sorumlu olmalı olup bu ilke 
“kurucu antlaşmanın sisteminde 
içkin”dir, yani bu sistemin ayrılmaz 
bir parçasıdır. Francovich kararı, bu 
yönüyle, devlet sorumluluğu ilkesini 
ilk kez getiren karar olmuştur. Fran-
covich kararı, bu yönden, Courage 
kararı (C–453/99) ile takip edilmiş-
tir. 

İkinci olarak, devlet sorumluluğu 
ilkesinin koşullarının neler oldu-
ğu mevzu bahis olmuştur. ABAD’a 
göre sorumluluğun tazminat hak-
kına uzanmasındaki koşullar kayıp 
ve zarara yol açan Birlik hukuku ih-
lalinin niteliğine bağlı olacaktır. Bir 
Üye Devlet bir Direktifi gereği gibi iç 
hukukuna aktarmamışsa tazminat 
hakkı, ilgili Birlik hukuku kuralının 
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tam etkililiğini sağlamak adına, üç 
koşulla var olur: 

“Bu koşullardan ilkine göre direkti-
fin öngördüğü sonuç bireylere hak 
tanımayı içermelidir. İkinci koşula 
göre bu hakların içeriği o direktifin 
hükümleri temelinde tanımlanabil-
melidir. Son olarak üçüncü koşula 
göre devletin yükümlülüğünü ihlali 
ile mağdur tarafların uğradıkları ka-
yıp ve zarar arasında illiyet bağı bu-
lunmalıdır.” 

Bireyler, bu koşullar gerçekleşirse 
tazminat alma hakkına sahip ola-
caktır ve bu hak “doğrudan Birlik 
hukukuna dayanmaktadır”. Somut 
olay yönünden İtalya, ABAD kararı 
ile tespit edildiği üzere 80/987 sayılı 
Direktifi ihlal etmiştir. Bu Direktifin 
öngördüğü sonuç işçilere ödenme-
yen maaşları için ödeme garantisi 
hakkı içermektedir. Bu hakkın içeriği 
bu Direktifin hükümleri temelinde 
tanımlanabilmektedir. Francovich 
kararı, bu yönüyle, devlet sorumlu-
luğu ilkesinin koşullarını ilk kez or-
taya koyan karar olmuştur. Franco-
vich kararı, bu yönden, Brasserie du 
Pêcheur and Factortame III davası 
(C–46/93 and C–48/93) ve Dillen-
kofer davası (C–178/94, C–179/94, 
C–188/94, C–189/94 and C–190/94) 
ile takip edilmiştir. 

Üçüncü olarak, devlet sorumluluğu 
ilkesi ile ulusal hukuki çareler ve 
prosedürler arasındaki ilişki ortaya 
konmuştur. ABAD’a göre ilgili Üye 
Devlet tazminatı ulusal hukuktaki 
sorumluluk kuralları çerçevesinde 
karşılayacaktır. Yine Birlik düzenle-

melerinin yokluğunda her bir Üye 
Devletin iç hukuk düzeni, bireyle-
rin Birlik hukukundan kaynaklanan 
haklarını tam olarak korumak ama-
cıyla yetkili mahkemeleri belirler 
ve muhakeme ile ilgili detaylı usulü 
kuralları ortaya koyar. Dahası ulusal 
hukuktaki tazminata ilişkin maddi 
ve usuli koşullar, “benzer yerel id-
dialara ilişkin olanlardan daha az 
lehte olmamalı ve tazminat almayı 
neredeyse imkânsız veya aşırı de-
recede zor hâle getirecek biçimde 
yapılandırılmamalıdır”. Ulusal mah-
keme, sorumluluk ile ilgili ulusal ku-
rallarına uygun olarak işçilerin ilgili 
direktifin iç hukuka aktarılmasında-
ki hata nedeniyle uğradıkları kayıp 
ve zararın karşılığını alma hakkını 
korumalıdır. Francovich kararı, bu 
yönüyle, devlet sorumluluğu ilkesi 
ile ulusal hukuki çareler ve prose-
dürler arasındaki ilişkiyi ilk kez or-
taya koyan karar olmuştur. Franco-
vich kararı, bu yönden, Brasserie du 
Pêcheur and Factortame III davası 
(C–46/93 and C–48/93), Sutton da-
vası (C–66/95), Palmisani davası 
(C–261/95) ve Slagterier davası (C–
445/06) ile takip edilmiştir. 
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Fransa (France)

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Batı Avrupa’da yer alan ve Avru-
pa Birliği (AB) içerisinde en geniş 
alana sahip ülke olan Fransa’nın 
yüzölçümü 633.186 km2 ve nüfusu 
67.320.216’dır. Başkenti Paris olan 
Fransa; kültürel, ekonomik, aske-
ri ve siyasi yönleriyle Avrupa’da 
önemli bir güçtür. AB’nin altı kuru-
cu ülkesi arasında yer alan Fransa, 
(Bkz. Altılar) Avrupa’nın bütün-
leşmesine ve AB’nin kurulmasına 
öncülük etmiştir. Başta Avrupa bü-
tünleşmesinin öncü isimlerinden 
Robert Schuman ve Jean Monnet, 
Avrupa Tek Senedi’ne giden süreç-
te siyasi liderlik üstlenen Jacques 
Delors olmak üzere birçok Fransız 
devlet adamı AB bütünleşmesine 
katkıda bulunmuştur. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında art 
arda savaşlarla ağır maddi ve ma-
nevi kayıplar yaşayan Avrupa’da 
yeni savaşların olmasının önlenme-
si ve ülkeler arasında birlik ve bera-
berlik sağlanması arayışları başlar-
ken Fransa da bu çabaların öncüsü 
olmuştur. Fransa Dışişleri Bakanı 

Robert Schuman ve Jean Monnet 
tarafından bugünkü Avrupa’nın 
temellerini atan 9 Mayıs 1950 ta-
rihli Schuman Planı hazırlanmıştır. 
Avrupa’da barışın sağlanması için 
Fransız-Alman ortaklığı temelinde 
şekillenen Schuman Planı etrafında 
Avrupa’nın bütünleşmesi hedefiyle 
1951’de Fransa’nın da kurucu üye-
lerinden biri olduğu Avrupa Kömür 
ve Çelik Topluluğu (AKÇT), 1957’de 
ise Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) kurulmuştur. Fransa, Schen-
gen Alanı ve Avro Alanı’nın da ku-
rucularındandır. 

AB Genişlemesi kapsamında Fran-
sa, dönemin Cumhurbaşkanı Char-
les de Gaulle’ün önderliğinde , 
Birleşik Krallık’ın üyeliğini 1963 ve 
1967 yıllarında iki kez veto etmiştir. 
(Bkz. Birleşik Krallık, İrlanda ve Da-
nimarka Genişlemesi) 

Baştan itibaren AB’nin bütünleş-
mesinde öncü rol oynayan Fransa, 
1990’larda Berlin Duvarı’nın yıkıl-
masından sonra Almanya ile işbir-
liği içinde tek para birimi Avro’nun 
hayata geçirilmesini sağlamış ve 
ekonomik ve siyasi olarak AB’yi 
güçlendiren Maastricht Antlaşma-
sı 1992 yılında imzalanmıştır. Fran-
sa’da 1 Ocak 1999’da Avro para 
birimini tedavüle çıkmış ve 1 Şubat 
2002’de ulusal para birimi Frank’ı 
kullanımdan kaldırılmıştır. 2005 yı-
lında hazırlanan Avrupa Anayasal 
Antlaşması’nın referanduma su-
nulması sonucunda Fransa ve Hol-
landa’da seçmenlerce reddedilmesi 
sonucu oluşturulan AB’nin reform 
antlaşması olarak görülen Lizbon 
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Antlaşması, 2008 yılında Fransız 
Parlamentosu’nda kabul edilmiştir. 

AB’nin kurulması ve bütünleşme-
sinde rol oynayan Fransa’nın belirli 
politikalarda da çok etkili olduğu 
görülmektedir. Örneğin, Kendisinin 
etkin olduğu, hükümetlerarası bir 
savunma topluluğu kurmak isteyen 
Fransa, federal bir yapı ile oluştu-
rulmak istenen Avrupa Savunma 
Topluluğu’nu, ulusal egemenliği kı-
sıtlayıcı ve ABD’nin güdümünde bir 
yapı olacağı görüşüyle 1954’te veto 
etmiştir. 1960’lı yıllarda da Fran-
sa’nın etkili olduğu dönem gelişme-
leri arasında Boş Sandalye Krizi de 
bulunmaktadır. 

AB Devlet ve Hükümet Başkanları 
Konseyi zirveleri düzensiz aralıklar-
la toplanırken gerçek anlamda ilk 
zirve 1969’da Lahey Zirvesi’yle ger-
çekleşmiş ve daha sonra 1974 yılın-
da dönemin Fransa Cumhurbaşkanı 
Valéry Giscard d’Estaing’in önerisi 
ile zirvelerin düzenli olarak yapıl-
masına karar verilmiştir. Böylelikle, 
Avrupa Birliği Konseyi’nin kurulma-
sına öncülük etmiş olan Fransa 11 
kez AB Konseyi Dönem Başkanlığı 
yapmıştır. 1 Ocak-30 Haziran 1965; 
1 Ocak-30 Haziran1967; 1 Ocak-30 
Haziran 1971; 1 Temmuz-31 Aralık 
1975; 1 Ocak-30 Haziran 1979; 1 
Ocak-30 Haziran1984; 1 Temmuz-31 
Aralık 1989; 1 Ocak-30 Haziran 
1995; 1 Temmuz-31 Aralık 2000; 1 
Temmuz-31 Aralık 2008 tarihlerinde 
AB Dönem Başkanlığı’nı yürütmüş 
olan Fransa’nın, 1 Ocak-30 Haziran 
2022 tarihlerinde bu görevi yeniden 
üstlenmesi öngörülmektedir. 

Fransa’da Mayıs 2017’de gerçekleş-
tirilen cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinin ikinci turunda Yürüyüş Hare-
keti (En Marche) lideri Emmanuel 
Macron cumhurbaşkanı seçilmiştir. 
Macron, seçim döneminde rakipleri 
tarafından sıkça gündeme getirilen 
AB ve göçmen karşıtı söylemlerin 
aksine, Avrupa bütünleşmesini ve 
değerlerini savunmuştur. 

Okuma Listesi

Avrupa Birliği, “EU members count-
ries, in Brief“ https://europa.eu/
european-union/about-eu/count-
ries/member-countries/france_en 
ve Robert Schuman Foundation. 
“Emmanuel Macron, France and 
Europe, France is back in Europe: 
on which terms?”, European Issue, 
no. 473, https://www.robert-schu-
man.eu/en/european-issues/ 

Lequesne, Christian. “France and 
the European Union: a story of re-
ason rather than love”, Norwegian 
Institute of International Affairs, 
Policy Brief 5/2015, https://nupi.
brage.unit.no/ 

Örmeci, Ozan. “Fransa’nın Avrupa 
Birliği Politikası”, Uluslararası Politi-
ka Akademisi, http://politikaakade-
misi.org/2018/08/18/fransanin-av-
rupa-birligi-politikasi/ 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ556

Füzyon Antlaşması 
(Merger Treaty) 

–Sanem BAYKAL–

Avrupa Toplulukları, üç ayrı kuru-
cu antlaşma ile kurulmuş üç ayrı 
Topluluktur. Avrupa Topluluklarının 
kurumlarını iki aşamada her üç Top-
luluk için de birleştiren füzyon olayı, 
her üç Topluluk için tek bir “Meclis” 
/ Avrupa Parlamentosu ve “Adalet 
Divanı” kurulmasına yönelik olarak 
1958 yılında yürürlüğe giren 1957 
tarihli Roma Antlaşması’na ekli bir 
Protokol ile kararlaştırılmıştı. 1965 
yılında imzalanıp 1967 tarihinde 
yürürlüğe giren Füzyon Antlaşma-
sı ile de her üç Topluluk için tek 
bir Bakanlar Konseyi ve Komisyon 
oluşturulmasına karar verildi. Buna 
karşılık her üç topluluğun kurumları 
birleştirilmiş olsa da Toplulukların 
ayrı tüzel kişilikleri devam etti. Ku-
rumlar da her bir antlaşma altında 
ve faaliyet gösterdiği Topluluk çer-
çevesinde ayrı yetki ve görevleri ve 
işleyiş usullerini yerine getirmeyi 
sürdürdü.
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G7, G8 ve G20 (Group of 
Seven (G7)/Eight (G8)/
Twenty (G20)) 

–Merve ÖZCAN ALTAN–

G7, G8 ve G20 dünyanın en büyük 
ekonomilerinin oluşturduğu gayrı 
resmi bir forum niteliğindedir. Ül-
kelerin liderleri her yıl düzenlenen 
zirvelerde bir araya gelerek; ekono-
mi, dış politika, güvenlik, çevre ve 
iklim değişikliği gibi küresel konuları 
ele almakta ve ortak yol haritaları 
oluşturmaktadır. G7, G8 ve G20’nin 
tarihçesi kısaca incelendiğinde İkin-
ci Dünya Savaşı sonrasında hayata 
geçirilen Bretton Woods sisteminin 
1971 yılında çökmesi ve 1973 yılın-
da yaşanan petrol krizinin, ekonomi 
ve maliye politikalarının ülkelerin 
üst kademelerindeki kişiler tarafın-
dan ele alınması gerekliliğini gözler 
önüne serdiği görülmektedir. Bu du-
rumun akabinde Mart 1973’te İngil-
tere, Fransa, Almanya ve ABD Beyaz 
Saray’ın kütüphanesinde “Library 
Group” adı altında bir araya gelmiş-
tir. Aynı yılın eylül ayında bu dört 
ülkeye Japon Maliye Bakanı’nın ka-
tılmasıyla Beşler Grubu’nun (Group 
of Five – G5) temelleri atılmıştır. 
G5’e 1974 yılında İtalya’nın ve 1976 
yılında Kanada’nın da dâhil olma-
sıyla birlikte Yediler Grubu (Group 
of Seven – G7) formatına dönüşen 
yapının bazı toplantılarına 1990’la-
rın başında Rusya da katılmaya 
başlamıştır. 1997 yılında Rusya’nın 
resmen eklenmesi ile G7, Sekizler 
Grubu (Group of Eight – G8) haline 
dönüşmüştür. Rusya’yı her ne kadar 
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siyasi ve ekonomik yönden G7 ülke-
lerinin normlarına yakınlaştırma ça-
baları sarf edilmiş olsa da istenilen 
sonuçlar elde edilememiştir.

Yıllar içerisinde liderlerin ele aldı-
ğı konular sadece mali gündem ve 
ekonomi ile sınırlı kalmamış ve çev-
re, kalkınma ve güvenlik gibi çok ge-
niş bir alana yayılmıştır. Öte yandan 
1990’ların sonlarında Latin Ameri-
ka’da ve Asya’da patlak veren eko-
nomik krizler, küresel ekonomik yö-
netişimde yükselmekte olan piyasa 
ekonomilerinin yeteri kadar temsil 
edilmediğini gözler önüne sermiştir. 
Söz konusu farkındalık neticesinde 
1998 ve 1999 yıllarında toplamda 
22 ve 33 ülke ile (G22 ve G33) dü-
zenlenen dört toplantının ardından 
Aralık 1999’da G8’e AB’nin ve böl-
gesel ekonomik güçlerin eklenmesi 
ile Yirmiler Grubu (Group of Twenty 
– G20) hayata geçirilmiştir. 2008 
yılında meydana gelen uluslararası 
finansal kriz, küresel ekonomiyi il-
gilendiren konuların o güne kadar 
G20 kapsamında bir araya gelen 
maliye bakanlarının ve merkez ban-
kası başkanlarının da ötesinde lider-
ler seviyesinde ele alınması gerekti-
ğini gözler önüne sermiştir. Bu bağ-
lamda Kasım 2008’de Vaşington’da 
düzenlenen G20 toplantısına devlet 
ve hükümet başkanları katılmıştır 
ve bu toplantı ilk G20 Zirvesi olarak 
tarihe geçmiştir. 2008 ve 2009 yılla-
rında iki tane olmak üzere bugüne 
kadar toplam 15 tane G20 Zirvesi 
düzenlenmiştir.

Daimi bir sekretaryası bulunmayan 
ve uluslararası örgüt statüsünde yer 

almayan G20’de alınan kararların 
her ne kadar bağlayıcılığı bulunma-
sa da küresel gündemde geniş yankı 
uyandırması sebebiyle ülkeler, ve-
rilen taahhütleri yerine getirmeye 
büyük önem vermektedir. G20’nin 
en dikkat çeken buluşması devlet 
ve hükümet başkanlarının bir ara-
ya geldiği liderler zirvesi olsa da 
özellikle zirve öncesinde G20 üyesi 
ülkelerin tarım, çalışma, sağlık, tu-
rizm ve eğitim gibi alanlarında üst 
düzey hükümet yetkilileri ve bakan-
ları yıl boyunca birçok kez bir araya 
gelmektedir. Küresel gündemdeki 
konuların ele alındığı yıl içindeki bu 
toplantılarda ayrıca zirvede lider-
lerin masaya yatıracağı konulara 
ilişkin yol haritaları da oluşturul-
maktadır. Ayrıca çok sayıda paydaş; 
genç, kadın, iş dünyası, sivil toplum 
ve bilim gibi açılım gruplarında bir 
araya gelerek, zirve sonrasında ya-
yımlanan Liderler Bildirgesi’ne kat-
kıda bulunmakta ve bunun müm-
kün olan en üst seviyede kapsayıcı 
olmasına destek sağlamaktadır.
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man Presidency, https://www.ikv.
org.tr/images/files/ikv_brief_G20_
German_Presidency(1).pdf 

GATT I. Madde   
(GATT Art. I)

–T. Mesut EREN–

Bu maddeye göre Dünya Ticaret 
Örgütü’ne üye olan ülkelerin, arala-
rında yaptıkları mal ve hizmet ticare-
tinde, herhangi bir üye ülkeye (veya 
üye olmayan bir ülkeye) sağladıkları 
her türlü imtiyaz ve kolaylığı diğer 
üye ülkelere de sağlamaları gerek-
tiğini hükme bağlamıştır. Bir başka 
deyişle, bir üye ülke, herhangi bir 
ülkeye tanıdığı elverişli bir rejimi ko-
şulsuz olarak tüm üye ülkelere uygu-
lamak zorundadır (GATT md. I). Baş-
ka bir anlatımla GATT’ın I. maddesi, 
İthalat veya ihracat üzerinden alınan 
ya da ithalat veya ihracat ödemele-
rine yönelik uluslararası transferler 
üzerine konan gümrük vergileri ve 
eş etkili her türlü vergi ve ücret ya-
nında söz konusu vergi ve ücretlerin 
toplanması metodu ve ithalat ve ih-
racatla ilgili tüm kural ve uygulama-
lar ile III. maddenin 2 ve 4. Paragraf-
larında atıf yapılan tüm hususlarla 
ilgili olarak yapılmış bir düzenleme-
dir. Buna göre, akit taraflardan birisi 
tarafından herhangi bir ülke kaynaklı 
ya da herhangi bir ülkeye yönelen 
herhangi bir ürününe sağlanan her-
hangi bir avantaj, iltimas, ayrıcalık ya 
da muafiyet, akit taraflar kaynaklı ya 
da akit taraflara yönelen tüm benzer 
ürünlere derhal ve şartsız olarak sağ-
lanmak zorundadır.”

Ulusal muamele ilkesi (National Tre-
atment) ise ithalatı yapılan mal ve 
hizmetlerin, benzer veya aynı özel-
likleri taşıyan yerli ürünler karşısında 
ayrımcılığa uğratılmamasını öngörür 
(GATT md. III) Kısaca, bu kural, iç 
pazara ilişkin düzenleme ve uygula-
malar yönünden ithal ve yerli mallar 
arasında ayrım yapılmamasını dü-
zenler. Bu iki ilke Çok Taraflı Ticaret 
sisteminin (Multilateral Trading Sys-
tem) en önemli kilit taşlarını oluştu-
rur. 
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GATT XXIV. Madde  
(GATT Art. XXIV)

–T. Mesut EREN–

Ancak GATT 94 Anlaşmasında ön-
görülen bazı istisnai durumlarda En 
Çok Kayırılan Ülke ve Ulusal Muame-
le ilkelerinden ciddi bir sapma oluş-
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turan bazı uygulamalara izin verile-
bilmektedir. Bu istisnalar GATT XXIV. 
maddesinde, Hizmet Ticareti Genel 
Anlaşması (General Agreement on 
Trade in Services – GATS) V. Madde-
sinde ve 1971 tarihli Genelleştiril-
miş Tercihler Sistemi’ne (GPS) ola-
nak sağlayan Yetki Hükmü (Enabling 
Clause) kapsamında ve buralarda 
öngörülen istisnai koşullara uygun 
olarak kurulmuş bölgesel ticaret an-
laşmalarına (Regional Trade Agre-
ements) izin verilebilmektedir. Bu-
rada sadece GATT’ın XXIV. maddesi 
tanımlanacaktır.

XXIV. maddede öngörülen koşulla-
rın nasıl yorumlanacağı ile ilgili yine 
aynı anlaşma kapsamında imzala-
nan mutabakat metninde Gümrük 
Birliği (GB), iki veya daha fazla (ül-
kenin) gümrük alanının tek bir güm-
rük alanı ile değiştirilmesi olarak 
tanımlanmıştır. Bu entegrasyonun 
makul bir süre olarak tanımlanan 10 
yıllık süreyi aşmaması, ayrıca üyeler 
arasındaki gümrük vergileri ve tica-
reti engelleyici tedbirlerin hemen 
tüm ticareti (substantially all trade) 
kapsayacak şekilde kaldırılması ve 
gümrük birliği üyesi ülkelerin üçün-
cü ülkelere karşı genel olarak güm-
rük vergisi ve diğer ticari düzenle-
meleri aynı şekilde uygulamaları ge-
rektiği hükme bağlanmıştır. Yine bu 
mutabakat metnine göre GB’ye üye 
olan ülkelerin ithalatta uyguladık-
ları gümrük vergileri ile diğer ticari 
kısıtlamaların ağırlıklı ortalamaları 
ile miktar kısıtlamaları gibi ticare-
ti engelleyen tüm unsurların genel 
seviyesinin GB öncesine göre daha 
düşük olması gerekmektedir.
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Gebhard Davası 
(Gebhard Case)

–İlke GÖÇMEN–

Gebhard davası, C–55/94 sayı ve 30 
Kasım 1995 karar tarihli olup özel-
likle iş kurma hakkı ve kısıtlama ya-
sağı ile ilgilidir. 

Gebhard davasının maddi ve hu-
kuki vakaları şöyle özetlenebilir. 
Almanya vatandaşı Bay Gebhard, 
3 Ağustos 1977 tarihinden itibaren 
Stuttgart Barosuna kayıtlı olarak Al-
manya’da avukat (Rechtsanwalt) ol-
mak için yetkilendirilmiştir. Bay Ge-
bhard, 1 Mart 1978 tarihinden beri 
İtalya vatandaşı eşi ve üç çocuğu ile 
birlikte İtalya’da ikamet etmekte, 
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geliri tamamen ikamet ülkesi olan 
İtalya’da vergiye tabi tutulmaktadır. 
Bay Gebhard, 1 Mart 1978 tarihin-
den itibaren İtalya’da avukat büro-
larında önce ortak sonra ortak üye 
olarak mesleki etkinlik sürdürmüş, 
kendisi hakkında herhangi bir şikâ-
yette bulunulmamıştır. Bay Geb-
hard, 30 Temmuz 1989 tarihinden 
itibaren Milan’da (İtalya) –İtalyan 
avukatların (avvocati ve procurato-
ri) kendisi ile birlikte çalıştığı– kendi 
bürosunu açmıştır. Bir grup İtalyan 
avukat, kendisi ile birlikte çalışmış 
olanlar dâhil, Bay Gebhard’ın mes-
leki amaçlarla kullandığı kâğıtlarda 
“avvocato” sıfatı olduğunu belir-
terek Milan Barosu’na onu şikâyet 
etmiştir. Milan Baro Konseyi, 30 
Aralık 1992 tarihinde “avvocato” 
sıfatını kullanarak İtalya’da kalıcı 
şekilde profesyonel etkinlik sürdür-
mesi nedeniyle Bay Gebhard’a 6 
ay meslekten men cezası vermiştir. 
Bay Gebhard bu cezaya karşı ulusal 
mahkemeye başvurmuş ve ulusal 
mahkeme, meseleyi ön karar pro-
sedürü aracılığıyla Avrupa Birliği 
Adalet Divanı’na (ABAD) taşıyarak 
Avrupa Birliği (AB) hukukunun yo-
rumunu talep etmiştir.

ABAD, Gebhard kararı ile şu tes-
pitlerde bulunmuştur. İlk olarak, iş 
kurma hakkı ile hizmetlerin serbest 
dolaşımı arasındaki sınır çizilmeye 
çalışılmıştır. ABAD’a göre “[İş kur-
ma kavramı,] bir Birlik vatandaşının 
istikrarlılık ve devamlılık temelinde 
kendi köken devleti dışındaki başka 
bir Üye Devletin ekonomisine katı-
larak ve bundan kâr ederek serbest 
çalışan kişilerin etkinlikleri alanında 

Birlik içindeki ekonomik ve sosyal 
bütünleşmeye katkı sağlamasına 
imkân tanıyan oldukça geniş bir 
kavramdır”. İş kurma hakkı “istik-
rarlılık ve devamlılık temelinde” 
bir başka Üye Devlette bulunmakla 
ilgiliyken hizmetlerin serbest dola-
şımı “geçicilik temelinde” bir başka 
Üye Devlete gitmeyi içermektedir. 
İhtilaflı etkinliklerin geçici niteliği, 
“sadece hizmet sunulmasının müd-
deti değil, aynı zamanda düzenliliği, 
dönemselliği veya devamlılığı ışığın-
da belirlenecektir”. Dahası, “hizmet 
sunumunun geçiciliği, … hizmet su-
nan kişinin ev sahibi Üye Devlette 
söz konusu hizmetin sunulması için 
gerekli olduğu ölçüde (bir ofis, oda 
ya da danışma odalarını içeren) bazı 
tür altyapılara sahip olamayacağı 
anlamına gelmez”. Gebhard kararı, 
bu yönüyle, iş kurma hakkı ile hiz-
metlerin serbest dolaşımı arasında-
ki sınıra işaret eden kararlardan bir 
tanesidir. Gebhard kararı, bu yön-
den, Duomo Gpa and Others dava-
sı (C-357/10 to C-359/10) ile takip 
edilmiştir. 

İkinci olarak, somut uyuşmazlıktaki 
ihtilaflı önlem iş kurma hakkı açı-
sından tahdit oluşturuyor mu, eğer 
öyleyse haklı gösterilebilir mi soru-
ları yanıtlanmıştır. ABAD’a göre be-
lirli bir etkinliğe başlamak ve bunu 
sürdürmek, ev sahibi Üye Devlette 
diploma, sertifika veya diğer res-
mi nitelikler gibi birtakım koşullara 
bağlıysa o etkinliği yürütme amacı 
taşıyan bir başka Üye Devletin va-
tandaşı, kural olarak, bu koşullara 
uymalıdır. Bununla birlikte, kurucu 
antlaşma tarafından güvence altına 
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alınan temel serbestîlerin kullanımı-
nı zorlaştırmaya ya da daha az çeki-
ci kılmaya elverişli ulusal önlemler 
dört koşulu yerine getirmelidir: –ay-
rımcı olmayan biçimde uygulanma-
lıdır, –genel çıkara yönelik zorunlu 
gerekliliklerle haklı gösterilmelidir, 
–güttükleri amaca erişmeyi sağla-
mak için uygun olmalıdır, –güttükle-
ri amaca erişmek için gerekli olanın 
ötesine geçmemelidir. Gebhard ka-
rarı, bu yönüyle, iş kurma hakkı bağ-
lamında kısıtlama yasağını ilk kez bu 
denli açıkça ortaya koyan, dahası kı-
sıtlama yasağı yönünden temel ser-
bestîlerin bir bütün olarak ele alın-
dığı izlenimini veren karar olmuştur. 
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Geçiş Dönemi 
(Transitional Period)

–A. Aslı BİLGİN–

Yeni bir düzenlemenin hayata geçi-
rilmesinden önce Üye Devlete veya 
duruma göre üçüncü bir ülkeye, bu 
duruma adapte olmalarına imkan 
sağlamak amacıyla tanınan ve eski 
uygulamanın devamına izin veren 
geçici süredir. Örneğin Konsey’de 
nitelikli oy çokluğu ile karar alımını 
bloke edici azınlık oyunun 1 Kasım 
2014 – 31 Mart 2017 tarihleri ara-
sında Üye Devletlerden biri tara-
fından talep edilmesi halinde farklı 
uygulanması –Yanya Uzlaşısı–, Avro 
Alanı’na dahil olacak Üye Devletle-
re, Brexit sonrası Birleşik Krallık’a 
ve Avrupa Birliği (AB) üyeliği öncesi 
aday ülkelere talep üzerine belirli 
konularda geçerli olmak üzere ta-
nınan süreler geçiş dönemi olarak 
kabul edilmektedir.

Genel İşler Konseyi 
(General Affairs Council)

–Kamuran REÇBER–

Genel İşler Konseyi, Konsey’in olu-
şum şekillerinden veya tertiplerin-
den birisidir. Genel İşler Konseyi 
prensip olarak Avrupa Birliği (AB) 
Üye Devletlerinin Avrupa İşlerinden 
Sorumlu Bakanlarından oluşmakta-
dır. Genel İşler Konseyi, AB’nin çok 
yıllı bütçe perspektiflerinin hazırlan-
ması, genişleme amacıyla müzake-
reler, idari veya kurumsal sorunlar, 
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hukukun üstünlüğü gibi dosyaları 
incelemektedir. Genel İşler Konseyi, 
ayrıca Konsey’in farklı tertiplerdeki 
çalışmalarının uyumunu sağlamak-
ta, AB Zirvesi’nin toplantılarını ha-
zırlamakta ve Komisyon ve Zirve 
Başkanı ile irtibat halinde bunları 
takip etmektedir. 

Genel İşler Konseyi, AB Zirvesi’nin 
belirlediği stratejik sınırlara göre, 
AB’nin dış eylemini hazırlamakta ve 
AB eyleminin uyumunu sağlamak-
tadır. Genel İşler Konseyi, AB üyesi 
devletlerde ortaklaşa kabul edilen 
birtakım hukuki kuralları da dikkate 
alarak özellikle hukukun üstünlüğü 
konusunda önemli bir çalışma yü-
rütmektedir. Komisyon, kurumlar 
arası ilişkilerden sorumlu temsilcisi 
aracılığıyla Genel İşler Konseyi’nin 
toplantılarına katılmaktadır. Genel 
İşler Konseyi olağan anlamda ayda 
bir kez toplanmaktadır.
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Genel Mahkeme 
(General Court)

–Kamuran REÇBER–

Avrupa Birliği (AB) hukuk sistemin-
de Adalet Divanına yardımcı olmak 
amacıyla 1988 yılında kurulan ve 
1989 yılında işlevsel olmaya başla-
yan İlk Derece Mahkemesi, Lizbon 
Antlaşması (2009) düzenlemeleriy-
le Genel Mahkeme veya Mahkeme 
/ AB Mahkemesi (Tribunal) olarak 
kabul edilmiştir. Genel Mahkeme, 
AB’nin ana kurumlarından birisi de-
ğildir. Genel Mahkeme, Adalet Diva-
nı’na yargı alanında yardımcı olması 
amacıyla kurulan bir kurumdur. 

Adalet Divanı’nın iş yükünü azalt-
mak amacıyla kurulan Genel Mah-
keme de, AB hukuk düzeninde veya 
sisteminde kendisine tanınan yetki-
ler çerçevesinde yargı yetkisini kul-
lanmaktadır. AB sisteminde Genel 
Mahkeme’nin kullandığı yetkiler 
de denetimsiz değildir. Her şeyden 
önce, Genel Mahkeme, Adalet Diva-
nı’na bağlı bir yargı organıdır. Ayrıca, 
Genel Mahkeme’nin davaya bakma-
ya yetkili olduğu konularda, Adalet 
Divanı, temyiz yetkisine sahiptir.

AB’nin genişlemesi, AB hukuk dü-
zeninde uyuşmazlıkları dolayısıyla 
dava sayısını artırmıştır. Bu kapsam-
da, yardımcı mahiyette bir ilk dere-
ce mahkemesinin kurulması gerekli 
olmuştur. Genel Mahkeme, görevle-
rini kolay yapabilmesi ve iyi hizmet 
verebilmesi için kurumsal anlamda 
organize edilmiş ve yapılandırılmış-
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tır. AB hukuk düzeninde, görev ala-
nıyla ilgili hukukun üstünlüğünün ve 
adalet mekanizmasının işlemesinde 
fonksiyon üstlenen Genel Mahke-
me, daireler, genel kurul ve tek ha-
kim sistemiyle karar almaktadır. Bu 
konuda, Genel Mahkeme’nin kuru-
luşundan itibaren, gerek kurumsal 
yapısı ve gerek bu kurumsal yapı 
içerisinde kullanılacak yetki kullan-
ma yetkisi itibarıyla, önemli geliş-
meler sağlanmıştır. Kuruluşundan 
bu yana hakim sayısı Üye Devlet sa-
yısına eşit olan Genel Mahkeme’nin 
hakim sayısı 25 Aralık 2015 tarihin-
de kırka, 1 Eylül 2016 tarihinde kırk 
yediye ve 1 Eylül 2019 tarihinde ise 
elli altıya çıkmıştır. Güncel mahiyet-
te, Genel Mahkeme’de her üye dev-
letten iki hâkim görev yapmaktadır. 
Birleşik Krallık’ın üyelikten ayrılma-
sıyla birlikte, Genel Mahkeme’nin 
hâkim sayısı toplamda elli dörttür.

Okuma Listesi 

Reçber, Kamuran. Avrupa Birliği 
Hukuku ve Temel Metinleri, Bursa: 
Dora Yayınları, 2018, s. 273–289.

Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. Av-
rupa Birliği Kurumsal Hukuku, Anka-
ra: Seçkin Yayıncılık, 2016, s. 214.

Genel Müdürlükler 
(Directorates General)

–Kamuran REÇBER–

Genel Müdürlükler, genel anlamda 
Komisyon’un idari yapısında bu-
lunmaktadır. Bu genel müdürlükler, 
görev alanları itibarıyla ilgili komi-
serliklere bağlı olarak çalışmaktadır. 
Genel müdürlükler bir genel müdür 
tarafından yönetilmekte ve çeşitli 
sayılarda müdürlüklere ayrılmakta-
dır. Müdürlüklerde ise farklı sayıda 
servisler bulunmaktadır. İdari me-
kanizmada Komisyon ile Genel Mü-
dürlükler arasındaki iletişimi veya 
bağlantıyı Komisyon Genel Sekre-
terliği sağlamaktadır. Genel Sekre-
ter, Komisyon bürokrasisinde şef 
konumundadır. Komisyon’un hukuk 
servisi de Komisyon Genel Sekreter-
liği’ne bağlı olmaktadır. Genel Mü-
dürün bir maruzatının olması halin-
de mevcut genel müdür yardımcısı 
müdürlük görevini yürütmektedir.

Komisyon’da bulunan Genel Mü-
dürlükler şunlardır: İklim İçin Eylem, 
Finans ve Ekonomik İşler, Balıkçı-
lık ve Deniz İşleri, Tarım ve Kırsal 
Kalkınma, Bütçe, Ortak Araştırma 
Merkezi, Ticaret, İletişim, Rekabet, 
Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma, 
Eğitim–Kültür ve Spor, İstihdam ve 
Sosyal İşler, Enerji, Çevre, Eurostat – 
Avrupa İstatistikleri, Vergi ve Güm-
rük Birliği, Enformatik, Tercüme/Yo-
rum, Adalet ve Tüketiciler, İç Pazar – 
Endüstri ve Girişimcilik, Dışişleri ve 
Göç, Ulaştırma ve Mobilite, Katılım 
Müzakereleri ve Avrupa Komşuluk 
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Politikası, Kent ve Bölge Politikası, 
Avrupa İnsani Yardım Eylemleri ve 
Sivil Koruma, Buluş ve Araştırma, 
Teknoloji ve İletişim Ağları, Güvenlik 
ve İnsan Kaynakları, Sağlık ve Besin 
Güvenliği, Mali İstikrar – Mali Hiz-
metler ve Sermaye Piyasası Birliği, 
Çeviri.

Okuma Listesi 

Reçber, Kamuran. Avrupa Birliği 
Hukuku ve Temel Metinleri, Bursa: 
Dora Yayınları, 2018, s. 230–231.

Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. 
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku, 
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s. 
188–189.

Genelleştirilmiş Tercihler 
Sistemi (Generalized 
System of Preferences)

–Selvi EREN–

1971 yılında Birleşmiş Milletler Ti-
caret ve Kalkınma Konferansı (UN-
CTAD) gelişmiş ülkelere, gelişmekte 
olan ülkelerin küresel ekonomiye 
daha fazla entegre olması için çağ-
rıda bulunmuştur. Bu kapsamda 13 
taraf genelleştirilmiş tercihler siste-
mini (GTS) diğer ülkelere götürerek 
ticaretin serbestleşmesine katkıda 
bulunmaktadır: Avustralya, Bela-
rus, Kanada, Avrupa Birliği, İzlanda, 
Japonya, Kazakistan, Yeni Zelanda, 
Norveç, Rusya Federasyonu, İsviçre, 
Türkiye ve Amerika Birleşik Devlet-
leri.

Gelişmekte olan ülkeler belirlenen 
iki şartı yerine getirirse Avrupa Birli-
ği’nin (AB) sağladığı GTS’den fayda-
lanabilmektedir: (1) Dünya Bankası 
tarafından “üst orta gelir” altında 
bir gelir seviyesine sahip olarak sı-
nıflandırılmış olmak ve (2) AB tek 
pazarına erişimin sağlanacağı farklı 
bir düzenleme (örneğin Serbest Ti-
caret Anlaşması’ndan) faydalanmı-
yor olmak. AB’nin gelişmekte olan 
ülkelere sağladığı GTS, içerik ve kap-
sam yönünden zengindir ve 3 başlık 
altında incelenmektedir. Standart 
GTS düşük ve orta düşük gelir dü-
zeyine sahip ülkeler için kısmen 
veya tamamıyla gümrük vergilerinin 
kaldırılması anlamına gelmektedir. 
AB’nin 15 gelişmekte olan ülke ile 
standart GTS uygulaması mevcut-
tur. İkinci GTS içeriği, GTS+ gümrük 
tarifelerini tamamen kaldırırken; 
sürdürülebilir kalkınma ve iyi yöne-
timi teşvik etmektedir. Bu bağlamda 
sadece insan hakları, işçi hakları, 
çevrenin korunması ve iyi yönetişim 
ile ilgili 27 uluslararası sözleşmeyi 
uygulayan kırılgan statüdeki düşük 
ve düşük-orta gelirli ülkeleri kapsa-
maktadır. Güncel durumda 8 ülke, 
AB ile GTS+ kapsamında ticari iliş-
kilerini yürütmektedir. AB’nin sağ-
ladığı son GTS, “Silah Dışında Her 
Şey” olarak isimlendirilmektedir ve 
en az gelişmiş ülkeleri içermekte-
dir. Silah ve mühimmat dışında tüm 
ürünlerin kotasız ve gümrük vergisiz 
ticaretine imkân sağlayan bu uygu-
lamadan mevcut durumda 48 ülke 
faydalanmaktadır. 

2018 yılında yayımlanan bir değer-
lendirme raporu GTS uygulamasın-
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dan faydalananlara sağladığı avan-
tajları ortaya koymuştur. Buna göre 
2011-2017 yılları arasında AB’nin 
faydalanıcı ülkelerden ithalatı %44 
oranında artmıştır. GTS+ faydala-
nıcılarının AB’ye ihracatları %82 
oranında artış gösterirken; “Silah 
Dışında Her Şey” uygulamasından 
faydalanan ülkelerin %125 oranında 
artmıştır. 
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Genişleme (Enlargement)

–Hatice YAZGAN–

Genişleme, Avrupa Birliği’nin (AB) 
gerekli koşulları yerine getiren ülke-
leri üye olarak Birliğe kabul ederek 
coğrafi sınırlarını genişletmesidir. 

Literatürde genişlemenin, tek paza-
rın yayılması, Birliğin siyasi ve eko-
nomik istikrarının sağlanması, ulus-
lararası alanda rolünün güçlendiril-
mesi gibi etkilerinden söz edilmek-
te, AB’ye katılmak isteyen ülkeler 
bakımından da üyeliğin, ekonomik 
ve siyasi istikrar ve refah elde et-
mek gibi getirileri öne çıkmaktadır. 
AB 1973 yılından 2013 yılına kadar 
üye olarak kabul ettiği ülkelerde ve 
özellikle Doğu Genişlemesi ülkele-
rinde yarattığı ekonomik ve siyasi 
dönüşümler nedeniyle literatürde 
“dönüştürücü güç” olarak adlandı-
rılmakta, genişleme süreci Avrupa-
lılaşma kavramı ile açıklanmakta 
ve genişleme AB’nin başarılı bir dış 
politika aracı olarak kabul edilmek-
tedir.

Altılar olarak bilinen kurucu altı 
ülke, ekonomik ve siyasi anlamda 
derinleşirken, genişlemeyi de de-
vam ettirmiştir. Bir başka deyişle, 
AB tarihinde genişleme ile derinleş-
me eşzamanlı olarak sürdürülmüş 
ve genişleme dalgaları olarak da 
adlandırılan, birkaç ülkeyi kapsayan 
gruplar halinde gerçekleşmiştir. Üye 
olabilmek için Birliğe başvuran ülke-
ler siyasi ve ekonomik standartları 
karşılamak, piyasa ekonomisi gerek-
leri, hukukun üstünlüğü, insan hak-
ları ve demokratik koşulları yerine 
getirmek zorundadır. Koşulları yeri-
ne getiren ülkelerin AB’ye üye ola-
bileceğine işaret eden koşulluluk 
kavramı, halen AB genişlemesinin 
ana eksenini oluşturmaktadır. 1993 
yılında Katılım kriterleri ya da Ko-
penhag Kriterleri adı ile kurumsal-
laştırılan koşulluluk ilkesi ile ilgili ül-
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kelerin AB’ye üye olmak için yerine 
getirmesi gereken koşullar ortaya 
konmuştur. Genişleme, teknik ve si-
yasi yönleri yanında; AB kurumları, 
üye devletler ve AB’ye katılmak için 
başvuru yapan ülke arasında karşı-
lıklı ilişkileri içerir. Genişleme gerek 
AB gerekse başvuran ülke açısından 
çok boyutlu etkiler doğurur. 

AB tarihinde ilk genişleme 1973 
yılında Birleşik Krallık, İrlanda ve 
Danimarka’nın üyeliği ile gerçek-
leşmiştir. (Bkz. Birleşik Krallık, İr-
landa ve Danimarka Genişlemesi) 
İkinci büyük genişleme dalgası 1981 
yılında Yunanistan’ı, 1986 yılında 
da İspanya ve Portekiz’i kapsa-
maktadır ve Akdeniz Genişlemesi 
olarak da bilinir. Berlin duvarının 
Kasım 1989’da yıkılması ve Soğuk 
Savaşın sona ermesi AB’nin daha 
fazla genişlemesi için yeni fırsatlar 
doğurmuştur. Batı ve Doğu Alman-
ya birleşmiş, 1995 yılında da EFTA 
Genişlemesi olarak da bilinen ve 
Avusturya, İsveç ve Finlandiya’nın 
Birliğe katılımıyla sonuçlanan geniş-
leme dalgası yaşanmıştır. Ardından 
AB genişleme tarihinin en maliyetli 
ve kapsadığı ülke sayısı fazla olan 
Doğu Genişlemesi olarak da bilinen 
genişleme 2004 yılında gerçekleş-
miştir. Aralarında eski Yugoslavya 
ülkesi Slovenya, Baltık ülkeleri Es-
tonya, Letonya, Litvanya, diğer eski 
Doğu Bloku ülkeleri (Merkezi ve 
Doğu Avrupa Ülkeleri (MDAÜ), Po-
lonya, Macaristan, Çekya, Slovakya 
ve iki Akdeniz ada ülkesinin (Kıbrıs 
adı ile AB’ye üye olan Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi ve Malta) yer aldığı 
bu genişlemenin etkileri halen tartı-

şılmaktadır. Bu genişlemenin ardın-
dan 2007 yılında Romanya ve Bul-
garistan AB üyesi olmuştur. AB’ye 
2013 yılında üye olarak en son katı-
lan ülke, yine bir eski Yugoslavya ül-
kesi olan Hırvatistan’dır. Böylelikle 
28 üye ülkeye sahip olan AB’nin üye 
sayısı, Birleşik Krallık’ın Brexit süreci 
ile Birlik’ten ayrılması sonucu 27 ol-
muştur. Ancak genişleme devam et-
mektedir ve mevcut durumda AB’ye 
aday ülkeler, Türkiye ve Batı Balkan 
Ülkeleri olarak adlandırılan (Bkz. 
Batı Balkanlar) Arnavutluk, Kuzey 
Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve 
potansiyel aday ülkeler Bosna-Her-
sek ve Kosova’dır. 
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Genişleme Dalgaları / 
Evreleri (Enlargement 
Waves / Rounds)

–Hatice YAZGAN–

Avrupa Birliği (AB) tarihinde ge-
nişleme, genişleme literatüründe 
adlandırılan şekliyle, çoğunlukla bir-
den fazla ülkeyi içeren “dalgalar” ya 
da Türkçe literatürde de kullanılan 
şekliyle “evreler” halinde gerçek-
leşmiştir. AB üye ülke sayısı, 1973 
yılından 2013 yılına kadar altı geniş-
leme dalgası/evresi ile 28’e çıkmış-
tır. Altılar olarak bilinen kurucu altı 
ülkeye, 1973 yılındaki ilk genişleme 
dalgası ile Birleşik Krallık, İrlanda 
ve Danimarka katılmış, ikinci ge-
nişleme dalgası kapsamında 1981 
yılında Yunanistan, üçüncü genişle-
me dalgası ile 1986 yılında İspanya 
ve Portekiz, 1995 yılında da EFTA 
Genişlemesi olarak da bilinen dör-
düncü genişleme dalgasında Avus-
turya, İsveç ve Finlandiya AB üyesi 
olmuştur. Beşinci genişleme dalgası; 
2004 ve 2007 yılında AB üyesi olan 
12 ülkeyi kapsar. Bu genişleme dal-
gasında 2004 yılında Slovenya, Es-
tonya, Letonya, Litvanya, Polonya, 
Macaristan, Çekya, Slovakya, Gü-
ney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta ve 
2007 yılında Romanya ve Bulgaris-
tan AB üyesi olmuştur. Altıncı geniş-
lemede 2013 yılında AB üyesi olan 
Hırvatistan bulunmaktadır. Kimi 
akademik kaynaklarda genişleme 
dalgaları coğrafi gruplandırmaya 
göre adlandırılmaktadır. Buna göre; 
1973 genişlemesi ilk genişleme dal-
gası ya da Kuzey Genişleme Dalga-

sı, ardından Yunanistan, İspanya ve 
Portekiz’in üye olması Akdeniz Ge-
nişleme Dalgası, 1995 genişlemesi 
EFTA genişleme dalgası, 2004 ve 
2007 yıllarında gerçekleşen geniş-
lemeler Doğu Genişlemesi dalgası 
olarak da adlandırılabilmektedir. 
Dalgalar halinde gerçekleşse de, ge-
nişleme sürecindeki ülkeler koşullu-
luk ilkesinin kurumsallaşmasıyla AB 
reformlarını gerçekleştirmede kendi 
performanslarına göre değerlendi-
rilmektedir. 
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Genişleme Stratejileri 
(Enlargement Strategies)

–Hatice YAZGAN–

Avrupa Birliği (AB) Genişleme Stra-
tejileri, genişleme sürecindeki ül-
kelerin yerine getirmeleri gereken 
koşullar ve bu ülkeler için kullanı-
lacak finansal araçları düzenleyen 
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politikalardır. Yayınlanan strateji 
belgeleri ile esasları ortaya konan 
stratejilerde, yıllar içinde politika-
nın kurumsallaşması, koşulluluğun 
uygulanması (Bkz. Koşulluluk) ve 
müzakere süreci kapsamındaki fasıl-
ların sırası ve ele alınış biçimleriyle 
ilgili kimi farklılıklar oluşmuştur. 

1998 yılından itibaren genişleme 
stratejilerinde aday ülkelerin katı-
lım kriterlerini yerine getirme hız 
ve performansına göre değerlendi-
rileceği ve Doğu genişlemesi örne-
ğinde genişlemenin Birliğin istikrar 
ve güvenliğine katkısı vurgulanan 
temel hususlar olarak öne çıkmak-
tadır. 2004 yılında Doğu genişleme-
si kapsamındaki ülkelerin AB’ye üye 
olmasının ardından, genişleme stra-
tejilerinin odağı artık Batı Balkan-
lar ve Türkiye olmuştur. Genişleme 
stratejileri kimi yıllarda belirgin yö-
nelimleri göstermektedir. 

Nitekim 2006 yılından itibaren ge-
nişleme stratejilerinde ortaya ko-
nan çerçeve, genişleme politikası-
nın sonraki yıllarda yönünü belirle-
miştir ve 2006 yılı genişleme strateji 
belgesi, genişlemeye ilişkin yeni bir 
konsensus (renewed consensus) or-
taya koymuştur. Sözkonusu strateji 
belgesi, genişleme politikasının te-
mel ilkelerini şu şekilde tanımlamış-
tır. 1) “Katılım müzakereleri devam 
eden ülkelere yönelik olarak AB 
taahhütlerinin konsolidasyonu” 2) 
“Müzakerelerin tüm aşamalarında 
aday ülkelere uygulanacak “sıkı ama 
adil” (rigorous but fair) koşulluluk” 
3) “Genişleme politikasına daha 
fazla ve sürdürülebilir halk deste-

ği sağlamak için şeffaflık ve daha 
iyi iletişim” 4) “AB’nin yeni üyele-
ri entegre etme kapasitesi”. (Bkz. 
Entegrasyon Kapasitesi) 2006 yılı 
genişleme stratejisinde sözü edilen 
ilk üç ilkeden birincisi, AB’nin yeni 
taahhütler üstlenme konusunda 
temkinli olduğunu ancak genişleme 
sürecinde yer alan mevcut ülkelere 
yönelik taahhütlerini sürdürdüğünü 
ve sözkonusu taahhütlerin bu ülke-
leri reform sürecine devam etmeleri 
için teşvik ettiğine işaret etmekte-
dir. Bu bağlamda Türkiye ve Hırva-
tistan yanında Avrupa perspektifi 
verilen Batı Balkan ülkeleri zikredil-
mektedir. Stratejide belirtilen “sıkı 
ama adil” koşulluluk, aday ya da po-
tansiyel aday ülkenin AB sürecinde 
atacağı adımların, katılım sürecinin 
her aşamasında gerekli koşulları 
sağlamasına bağlı olduğu ve bu yak-
laşımın ilgili ülkenin reform sürecini 
desteklediği anlamına gelmektedir. 
Üçüncü ilke, genişlemenin başarı-
sının vatandaşların desteğine bağlı 
olduğunu ve üye devletlerin vatan-
daşlarına genişleme sürecini ve fay-
dalarını anlatarak etkin bir şekilde 
iletişim kurması gerektiğine işaret 
etmektedir. Bu ilkeler yanında aday 
ülkeler için “iyi komşuluk ilişkileri” 
ve “bölgesel işbirliği” konularının 
genişleme politikası için önemine 
dikkat çekilmiştir. 

Genişleme politikası kapsamında 
üzerinde durulabilecek bir başka 
genişleme strateji belgesi, 2012 
yılında yayınlanan belgedir. Sözko-
nusu strateji belgesi geçmiş geniş-
lemelerden edinilen tecrübelerle, 
özellikle “hukukun üstünlüğü” ve 
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“demokratik yönetişim” konularının 
genişleme politikasının temelinde 
yer alması konusunu vurgulamakta-
dır. Böylelikle, bir önceki yıl strateji 
belgesinde önerilen ve Konsey ta-
rafından onaylanan “yeni yaklaşım” 
ile genişleme sürecinde yer alan 
Karadağ’ın müzakere çerçevesi’nin 
bir parçası olarak “yargısal ve temel 
haklar” ile “adalet, özgürlük ve gü-
venlik” konularına ilişkin hususlar 
strateji belgesine dahil edilmiştir. 
Genişleme politikasının bundan 
sonra temelini oluşturacak bu yak-
laşım, genişleme gündeminde yer 
alan ülkelerin siyasi ve ekonomik 
istikrarının sağlanmasını hedefle-
mektedir. Bu kapsamda aday ve 
potansiyel aday ülkelerde “demok-
ratik kurumların güçlendirilmesi, 
hukukun üstünlüğünün sağlanması, 
kamu yönetimi reformlarının ger-
çekleştirilmesi ve iyi yönetişim ko-
nuları, yolsuzluk ve organize suçla 
mücadele, sivil toplumun geliştiril-
mesi, insan hakları ve temel özgür-
lüklerin korunması ve geliştirilmesi” 
konuları, genişleme gündeminde 
yer alan ülkelere sağlanacak katılım 
öncesi yardımlarda da belirleyici 
olacaktır. En önemlisi de söz konusu 
“yeni yaklaşım” çerçevesinde “yar-
gı ve temel haklar” ile “adalet, öz-
gürlük ve güvenlik” konularının yer 
aldığı 23 ve 24. Fasılların müzakere 
sürecinin başında açılması, katılım 
sürecindeki ülkelerin ayrıntılı eylem 
planları ile sürece hazırlanmaları ve 
bu ülkelere gerekli reformları ger-
çekleştirmeleri için yeterli zaman 
kazandırılması öngörülmüştür. Ni-
tekim bugün de hukukun üstünlüğü 
konuları ve temel haklara yapılan 

vurgu (Fundamentals First) geniş-
leme politikasının temelini oluştur-
maya devam etmektedir. 

2015 yılında yayınlanan genişleme 
strateji belgesi, aday ülkelerin AB 
sürecinde gerçekleştirdikleri iler-
lemeyi değerlendiren yıllık rapor-
ların içeriğinde kimi değişikliklere 
gitmiştir. Böylece, ülkelerin mevcut 
durumlarını ortaya koyan ve kısa ve 
uzun dönemde üyelik yükümlülük-
lerini üstlenmek için neler yapmala-
rı gerektiğine dair rehberlik etmeyi 
de amaçlayan daha şeffaf bir değer-
lendirme yapılması öngörülmüştür. 
Belirli politika alanları ile sınırlandı-
rılan bu değerlendirme sisteminin 
2016 yılı genişleme stratejisinde 
farklı alanları kapsayacak şekilde 
genişletilmesine karar verilmiştir. 
AB’nin 2018 yılında yayınladığı Batı 
Balkanlar Stratejisi’nin ardından, 5 
Şubat 2020 tarihinde Avrupa Ko-
misyonu, genişleme metodolojisin-
de bazı değişiklikler yapılarak, po-
litikanın canlandırılmasını hedefle-
miştir. Bu belgede de, ana odak Batı 
Balkanlar olmuş ve belirli konular 
tekrar vurgulanmıştır. Öncelikle ge-
rek AB, gerekse Batı Balkan ülkele-
rinin AB sürecine yönelik taahhütle-
rinin yerine getirilmesi için karşılıklı 
güvenin sağlanması, sürecin yine 
“temel haklar” vurgusu üzerinde 
devam etmesi ve bu bağlamda hu-
kukun üstünlüğü ve demokratik ku-
rumların işleyişi için yol haritaları 
oluşturulması ve ekonomik kriter-
lerin karşılanması için bir ekonomik 
reform programı hazırlanması ön-
görülmüştür. Belgede, sürecin siya-
si yönünün üst düzey siyasi diyalog 
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toplantıları ve bakanlar düzeyinde 
etkileşimlerle güçlendirilmesi, mü-
zakere fasıllarının tematik olarak 
gruplandırılması ve koşulların ve 
aday ülkelerden beklentilerin net-
leştirilmesi için alınacak tedbirlerle 
ilgili ifadeler bulunmaktadır.

Okuma Listesi 

Avrupa Komisyonu. “Strategy Re-
ports”, European Neighbourho-
od Policy and Enlargement Ne-
gotiations, https://ec.europa.eu/
neighbourhood-enlargement/ ve 
“A more credible, dynamic, predi-
ctable and political EU accession 
process, Commission lays out ts 
proposals”, Press Release, Brüksel, 
5 şubat 2020, https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/.

Dimitrova, Antoaneta L. “The EU’s 
Evolving Enlargement Strategies: 
Does Tougher Conditionality Open 
the Door for Further Enlarge-
ment?”, No. 30, July 2016, “Maxi-
mizing the integration capacity of 
the European Union: Lessons of and 
prospects for enlargement and be-
yond” (MAXCAP).

Yazgan, Hatice. “Avrupa Birliği Ge-
nişleme Stratejileri”, Belgin Akçay 
(der.) Türkiye AB İlişkileri Yeni Açı-
lımlar, Ankara Üniversitesi Jean 
Monnet Konferans Dizisi 2015, s. 
41-52.

Genişleme Süreci 
(Process of Enlargement) 

–Hatice YAZGAN–

Genişleme süreci ile Avrupa Birli-
ği’ne (AB) üye olmak isteyen ülkeye 
Birliğe başvurusundan, katılımına 
kadar uygulanan prosedür (yöntem 
ya da metodoloji) kastedilmektedir. 
Süreç, birkaç aşamadan oluşmakta-
dır. AB’ye katılmak isteyen ülke, baş-
vurusunu Avrupa Birliği Konseyi’ne 
yapar, Avrupa Parlamentosu ve ulu-
sal parlamentolar başvuru hakkında 
bilgilendirilir. AB üyeliği için başvu-
ru yapan ülke AB Antlaşması 49. 
Madde’de yer alan koşulları yerine 
getirmelidir. Buna göre, AB üyeliği-
ne başvuru için gerekli koşullar; AB 
Antlaşması 2. Maddede belirtilen 
“insanlık onuru, özgürlük demok-
rasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü, 
azınlıklara mensup kişilerin hakları 
da dahil olmak üzere insan hak-
larına saygı olarak tanımlanan AB 
değerlerine saygı göstermek”, “bu 
değerleri desteklemeyi taahhüt et-
mek” ve “Avrupalı devlet” olmaktır. 
Genişleme tarihinde bugüne kadar 
Avrupalı devlet olmadığı için başvu-
rusu reddedilen tek ülke, 1987 yılın-
da Avrupa Ekonomik Topluluğu’na 
(AET) başvuran Fas’tır. Bu örnekle 
ilgili olarak Avrupa Parlamento-
su’nun genişleme politikasına ilişkin 
brifingine göre; Türkiye’nin coğrafi 
olarak büyük bölümünün Avrupa 
kıtasında olmamasına rağmen AB 
kurumları tarafından başvuruya ehil 
olduğunun belirtilmesi, Avrupalı 
devlet olma kriterinin coğrafi olarak 
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değil, siyasi olarak değerlendirildiği 
anlamına gelmektedir. Bu aşama-
da Konsey, Avrupa Komisyonu’n-
dan görüş (avis) talep eder. Avrupa 
Komisyonu, başvuran ülkenin AB 
üyeliği için hazır olup olmadığını 
ayrıntılı olarak analiz eden bir görüş 
hazırlar ve Konsey’e tavsiyede bu-
lunur. AB üye devletleri başvuran 
ülkenin AB üyeliğine aday ülke ilan 
edilip edilmeyeceği kararını oybirli-
ğiyle verirler. 

Genişleme Sürecinde aday ülke, 
Birliğe üye olmak için gerekli siyasi, 
ekonomik ve AB müktesebatını üst-
lenme koşullarını yerine getirmeli-
dir. Katılım Kriterleri ya da Kopen-
hag Kriterleri olarak adlandırılan 
bu kriterlerden; “demokrasi, insan 
hakları, hukukun üstünlüğü ve azın-
lıkların korunmasını garanti eden is-
tikrarlı kurumların varlığı”nın gerek-
liliğine işaret eden siyasi kriterlerin 
yerine getirilmesi, katılım müza-
kerelerinin açılması için ön şarttır. 
Mevcut durumda 35 fasıldan oluşan 
müzakere süreci, AB Konseyi’nin 
oybirliği ile alacağı karar ile başlar. 
Bu aşamada ana hatları Müzakere 
Çerçevesi ile belirlenen süreçte, AB 
ile katılım müzakerelerine başlaya-
cak ülkenin, Müzakere Fasıllarının 
gereklerini, önce AB müktesebatı 
ile aday ülke müktesebatını karşı-
laştıran Tarama süreci, ardından 
fiili müzakereler ile tamamlaması 
gerekir. Bu süreç, aday ülkenin AB 
müktesebatını üstlendiği süreçtir. 
Fasıllar için açılış ve kapanış kriter-
leri belirlenmişse, aday ülkenin bu 
kriterleri karşılaması gerekir. Müza-
kere fasıllarının gereklerinin yerine 

getirilmesi, aday ülkenin koşulları 
ve performansına bağlı olacaktır. 
Süreç boyunca fasıllar öncelikle ge-
çici olarak kapatılır, fasılların nihai 
olarak kapatılması kararı AB üyesi 
ülkelerin oybirliği ile verilir ve tüm 
fasılların kapatılması ile müzakere 
süreci sona erer. 

Katılım Öncesi Strateji olarak ad-
landırılan ve AB’nin müzakere sü-
recindeki ülkeyi Katılım Öncesi 
Yardım Aracı olarak da bilinen mali 
ve diğer teknik programlarla des-
teklediği katılım sürecinde AB, aday 
ülke için kısa ve orta vadede yerine 
getirmesi gereken önceliklerin or-
taya konduğu Katılım Ortaklığını 
hazırlar. Aday ülke ise sözkonusu 
öncelikleri ne zaman ve ne şekilde 
yerine getireceğini ortaya koydu-
ğu Ulusal Programı oluşturur. Tüm 
bu süreç, AB tarafından hazırlanan 
İlerleme Raporları (yıllık raporlar) 
ile izlenir.

Müzakereler tamamlandıktan son-
ra üyeliğin tüm şart ve koşulları, 
öngörülmüşse geçiş önlemleri ve 
daimî korunma önlemlerinin yer 
aldığı Katılım Antlaşması imzalanır. 
Aday ülke bu aşamadan sonra katı-
lan ülke (acceding country) olarak 
adlandırılır. Katılan ülke; Antlaşma-
nın Konsey, Komisyon ve Parlamen-
to tarafından onaylanması ve diğer 
onay prosedürünün tamamlanma-
sının ardından AB’ye üye olma aşa-
masına gelir. Onay aşaması, Antlaş-
manın katılan ülke ve AB üye ülke-
leri tarafından anayasal prosedüre 
göre (referandum ya da Parlamento 
onayı) onaylanmasını da kapsar. 
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AB’ye başvuran ülke genişleme sü-
recinin herhangi bir aşamasında 
çekilme kararı alabilir. Bu durum 
Katılım Antlaşması’nın katılan ülke 
tarafından onaylanmaması duru-
munda da sözkonusu olabilir. Nite-
kim Norveç iki kez AB’ye katılımın 
referandumda onaylanmaması 
nedeniyle Birlik üyesi olamamıştır. 
İsviçre Avrupa Ekonomik Alanı’na 
referandumda onay verilmemesi 
üzerine üyelik için sürece devam 
etmemiş, İzlanda ise üyelik müza-
kerelerine devam ederken çekilme 
kararı almıştır. 

AB genişleme tarihi her zaman so-
runsuz geçmemiştir. Genişleme 
literatüründe tartışıldığı şekliyle, 
özellikle Doğu Genişlemesi ile edi-
nilen tecrübeler ve ortaya çıkan 
sorunlar, AB’nin sonraki genişleme-
lerde daha detaylı politika ve uygu-
lamaları hayata geçirmesine neden 
olmuştur. Zamanla AB Genişleme 
Stratejilerinde değişiklikler yapıl-
mış ve kimi ülkelere özgü koşullar 
ortaya çıkmıştır. Nitekim mevcut 
durumda aday ülkeleri oluşturan 
Batı Balkan Ülkeleri, Arnavutluk, 
Kuzey Makedonya, Karadağ, Sır-
bistan ve potansiyel aday ülkeler 
Bosna-Hersek ve Kosova için li-
teratürde “Kopenhag-artı” olarak 
adlandırılan ve bu ülkelerin Eski 
Yugoslavya Uluslararası Ceza Mah-
kemesi ile işbirliği yapmasını ve 
diğer tedbirleri içeren bir koşul da 
bulunmaktadır. Bir diğer aday ülke 
olan Türkiye ile Avrupa Birliği Ka-
tılım Müzakerelerinde de belirgin 
sorunlar mevcuttur.
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Genişleme Yorgunluğu 
(Enlargement Fatigue)

–Hatice YAZGAN–

Genişleme yorgunluğu; literatür-
de Avrupa Birliği’nin (AB) geniş-
lemesine dair olumsuz tutum ve 
isteksizliği ifade etmek için kullanıl-
maktadır. Bu kavram, kimi AB üye 
devletlerin liderlerinin söylemleri, 
AB derinleşme aşamalarına ilişkin 
referandum sonuçları ve genişle-
meye ilişkin kamuoyunu değerlen-
diren Avrobarometre sonuçları ile 
temellendirilen, genişleme politi-
kası konusunda çekinceli üye dev-
letler ve genel olarak Avrupa kamu-
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oyunun tutumunu tanımlamaktadır.

Genişleme yorgunluğu günümüz-
de genişleme gündeminde yer alan 
potansiyel aday ve aday ülkelerle 
ilgili olarak tartışılmaktadır. Aslında 
bundan önce, genişlemeye dair en 
başından beri yaşanan tartışmalar 
Doğu genişlemesi ile daha da görü-
nür hale gelmiştir. Bu durum, özel-
likle Doğu Genişlemesi sırasında ya-
şanan ve sonrasında da ortaya çıkan 
uygulama sorunları yanında, Birliğe 
bu dönemde üye olan ülke sayısının 
fazla olmasından dolayı AB kurumsal 
yapısını ve politikalarını önemli ölçü-
de etkilemesinden de kaynaklanmış-
tır. Genişleme sürecinde başta Al-
manya olmak üzere, kimi üye ülkeler 
başta ekonomik getirileri nedeniyle 
genişlemeyi desteklerken, genişleme 
karşıtı ülkeler de olmuştur. Romanya 
ve Bulgaristan’ın 2007 yılında Birliğe 
üye olmalarına rağmen sonrasında 
uygulama sorunlarının devam et-
mesi, 2004 yılında AB üyesi olan Po-
lonya ve Macaristan’ın günümüzde 
Avrupa değerlerinden geriye gidişe 
işaret eden politikaları geçmiş ge-
nişlemelere yönelik olumsuz tutumu 
açıklamak için kullanılan örneklerdir. 

Genişleme literatüründe tartışıldığı 
şekliyle; başta AB’nin 2008 yılında 
yaşadığı ekonomik kriz olmak üzere 
ekonomik ve siyasi sorunları, genişle-
me konusundaki olumsuz tutumları, 
bir başka deyişle genişleme yorgun-
luğunu daha görünür kılmaktadır. 
Genişleme konusundaki isteksizliğin 
ve olumsuz tutumun, aday ve potan-
siyel aday ülkelerin ekonomik, siyasi 
ve kurumsal sorunlarıyla ilgili olduğu 

da belirtilebilir. Bunun yanında üye 
ülkelerdeki iç siyasi ve ekonomik ge-
lişmeler de AB genişlemesine yöne-
lik tutumları belirlemektedir. Üyelik 
döneminde Birleşik Krallık AB derin-
leşmesi konusundaki çekinceleri ne-
deniyle genişlemeyi destekleyen bir 
ülke idi. Ancak Türkiye’nin AB süreci 
Brexit sırasında Birlikten ayrılmayı 
savunan kesimin en önemli propa-
ganda malzemelerinden biri olmuş-
tur. Bu durum genişleme konusunun 
da popülist siyasete konu olduğunu 
göstermektedir.

Genişleme konusundaki isteksizlik, 
AB ile mevcut genişleme gündemin-
deki ülkeler arasında sorunlara yol 
açabilir. Avrupa Komisyonu tarafın-
dan hazırlanan 2006 yılı genişleme 
strateji belgesinde (Bkz. Genişleme 
Stratejileri) AB üye devletlerinin ve 
aday ülkelerin vatandaşları ile doğ-
rudan iletişim kurarak genişlemeye 
ilişkin politikalarını daha iyi açıkla-
maları öngörülmekte ve genişleme 
konusunda halkın desteğinin kazanıl-
masının önemi vurgulanmaktadır. 
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Genscher-Colombo Planı 
(Raporu) (Genscher-
Colombo Plan/Report)

–Seven ERDOĞAN– 

Alman Dışişleri Bakanı Hans-Diet-
rich Genscher ile İtalyan mevkidaşı 
Emilio Colombo’nun 1981 yılında 
üzerinde uzlaşarak Avrupa Birliği 
(AB) gündemine taşıdıkları plandır. 
Bu plan aracılığıyla Genscher ve Co-
lombo, AB’nin karar alma süreçle-
rinde ve bütünleşmede yaşanan so-
runları teşhis ederek, bu sorunlara 
yönelik çözüm önerileri geliştirme-
ye çalışmıştır. Plan kapsamında dış 
ilişkiler ve savunma alanlarında ol-
mak üzere daha çok sayıda AB ortak 
politikasının oluşturulması, daha 
çok kararın nitelikli oy çokluğu te-
melinde alınmasıyla Üye Devletle-
rin Avrupa bütünleşmesinde sahip 
oldukları veto gücünün azaltılması, 
daha fazla kültürel ve hukuki bütün-
leşmeye gidilmesi, Konsey ve Avru-
pa Parlamentosuna ilişkin (özellikle 
Parlamento’ya karar teklifi sunma 
hakkı tanınması) öneriler ve Birliğin 
krizlere ivedilikle müdahale etme-
sini sağlayan mekanizmalara sahip 
hale gelmesi gündeme gelmiştir. 

Önerilen hususlar incelendiğinde 
Genscher ve Colombo’nun Avrupa 
bütünleşmesinin hem politika hem 

de kurumsal boyutunda reform 
yapılmasına dair fikirlerini ifade et-
tikleri görülmektedir. Plan, Alman-
ya’nın da aralarında bulunduğu 
çok sayıda üye ülke tarafından des-
teklenmemiştir. 1983 yılında Stutt-
gart’taki Avrupa Konseyi Zirvesinde 
tartışılan plana istinaden herhangi 
bir adım atılmamış, bir başka de-
yişle plan hazırlandığı dönemde ba-
şarısız bir deneme olarak kalmıştır. 
Bununla birlikte AB içindeki gücü-
nü sürekli genişletme çabası içinde 
olan Avrupa Parlamentosu planın 
temel destekçisi olmuştur. Plan 
kapsamında AB gündemine taşınan 
pek çok önerinin ise 1990 sonrası 
dönemde Avrupa bütünleşmesinde 
varlık kazandığı görülmüştür. 
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Gerekçeli Görüş (İhlal 
Davası Prosedüründe) 
(Reasoned Opinion) 

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

İhlal davası prosedüründe Komis-
yon, bir Üye Devletin kurucu ant-
laşmalardan kaynaklanan bir yü-
kümlülüğünü yerine getirmediğine 
dair tespiti üzerine bu durumu ilgili 
Üye Devlete mütalaasını sunma im-
kanı tanımak amacıyla belirli süre 
içerisinde (genelde 2 ay) sunulma-
sı icap eden detaylı cevap ve daha 
fazla bilgi talebi içeren resmi tebliği 
ile Üye Devlete bildirir. Üye Devlet 
tarafından cevap verilmemesi, ihla-
lin gerçekte olmadığına veya ihlalin 
sona erdirildiğine dair ikna edile-
memesi durumlarında Komisyon 
Üye Devlete gerekçeli görüş suna-
bilir. Komisyon ihlal konusunu, ihlal 
edilen Avrupa Birliği (AB) hukuku 
hükümlerini, ihlalin giderilmesi için 
tanınan süreyi belirten gerekçeli gö-
rüşünü ilgili Üye Devlete verir. 

Resmi tebliğ ve gerekçeli görüş ihlal 
davasının usuli şartlarıdır. Gerekçeli 
görüş ilgili Üye Devlete kurucu ant-
laşma hükümlerinin gereğini yerine 
getirme veya kendisini ihlal olma-
dığına ilişkin savunma hakkı temin 
eder ve davanın başlatılabilmesi 
için usuli bir önşart olarak dava ko-
nusunun belirleyicisidir. Yani resmi 
tebliğ gerekçeli görüşün temelini 
teşkil ettiği gibi, gerekçeli görüş de 
Adalet Divanı önünde açılacak ihlal 
davasının temelini oluşturmak mec-
buriyetindedir ve davanın konusu, 

iddialar ve dayanılan hükümler bu 
sıra çerçevesinde genişletilemez 
veya değiştirilemez. Aksine durum 
Üye Devlet tarafından ileri sürül-
meksizin de Adalet Divanı tarafın-
dan re’sen dikkate alınabilir. Aykırı 
tutum ise adil yargılanma hakkının 
ihlalini teşkil eder. Hem resmi teb-
liğ, hem de gerekçeli görüş metni 
Komisyon ile Üye Devlet arasında 
gizli kalması gereken belgelerdir.

Gerekçeli görüş ihlali, ihlalin da-
yanaklarını ve delillerini yeterince 
açık, detaylı ve tutarlı şekilde içer-
meli, Üye Devletin mütalaasının 
dikkate alındığını gösterir nitelikte 
olmalıdır. Gerekçeli görüş bu itibar-
la Üye Devlete usuli korunma temin 
eder. Gerekçeli görüşte ihlalin sona 
erdirilmesi için verilen süre açık 
şekilde belirli ve ihlali sonlandıra-
bilmek için yeterli uzunlukta olma-
lıdır. Gerekçeli görüş, ihlalin sona 
erdirilmesi için gereken tedbirleri 
de sunabilir. Ancak gerekçeli görüş, 
ilgili Üye Devlet için bağlayıcı huku-
ki etkiye sahip değildir. Gerekçeli 
görüşte belirtilen ihlalin tanınan 
süre dahilinde giderilmemesi duru-
munda Komisyon Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) 
258. maddeye istinaden ihlal davası 
açabilecektir. İhlal davası ancak Üye 
Devletin gerekçeli görüşte tanınan 
süre içerisinde ihlali gidermemesi 
halinde açılabilecektir. 

Bir Üye Devlet tarafından diğeri 
aleyhine ABİHA 259. madde çerçe-
vesinde başlatılan ihlal prosedürün-
de Komisyon, her bir Üye Devletin 
kendi tezini ve karşı tarafın tezi 
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üzerine karşı mütalaasını sözlü ve 
yazılı olarak sunma hakkı tanıdıktan 
sonra ileri sürülen şikayetteki ihla-
lin gerçekleşip gerçekleşmediğine 
ilişkin kanaatini sergileyen gerekçeli 
görüşünü sunar. Üye Devletin diğe-
rine ilişkin getirdiği şikayet üzerine 
Komisyon’un üç ay içerisinde gerek-
çeli görüşünü sunmaması, Üye Dev-
letin Adalet Divanı önünde ihlal da-
vası açmasına engel teşkil edemez.

ABİHA 260. madde çerçevesinde 
Komisyon, hakkında ihlal davası 
açılan ve Adalet Divanı tarafından 
ihlal kararı verilen Üye Devletin bu 
kararın gereğini yerine getirmediği-
ne kanaat getirirse, bu Üye Devlete 
karşı mütalaasını sunma imkanı ta-
nıdıktan sonra, gerekçeli görüş sun-
madan, Adalet Divanı önünde dava 
açabilecektir. Yani aynı konudaki ilk 
ihlal kararının gereğini yerine getir-
memek, ikinci davanın hazırlık sü-
recindeki gerekçeli görüş gereğini 
ortadan kaldırmaktadır.
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Gerekçeli Karar (Adalet 
Divanında) (Order)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Adalet Divanı Usul Kuralları 99. mad-
desine göre Adalet Divanı’na ön ka-
rar prosedürü çerçevesinde havale 
edilen sorunun Adalet Divanı tara-
fından halihazırda hüküm verilen bir 
soruyla özdeş olması, havale edilen 
soruya verilecek cevabın mevcut iç-
tihat hukukundan açıkça çıkartılabi-
lecek nitelikte olması veya bu soru-
ya verilecek cevabın makul şüpheye 
mahal bırakmayacak nitelikte açık 
ve belirli olması durumlarında Ada-
let Divanı, Raportör hakimin önerisi 
üzerine, soru havale edilen derdest 
ön karar prosedürünün Hukuk Söz-
cüsü’nü dinledikten sonra gerekçeli 
karar ile her zaman hüküm verebilir. 
46. madde çerçevesinde önündeki 
davanın avukatı veya danışmanının 
tavır ve davranışının Adalet Diva-
nı’nın onur ve haysiyetine, adale-
tin uygun yürütülmesi gereklerine 
aykırılık taşıması veya sözkonusu 
avukat ve danışmanın kendisine ve-
rilen yetkileri verilme amacı dışında 
kullanması durumunda, ilgili kişiyi 
ve Hukuk Sözcüsü’nü dinledikten 
sonra avukat veya danışmanı gerek-
çeli karar ile davadan el çektirebi-
lir. 53. madde çerçevesinde Adalet 
Divanı’nın davaya ilişkin yetkisinin 
olmaması veya talep veya davanın 
bariz şekilde kabul edilemez olma-
sı durumunda Adalet Divanı, Hukuk 
Sözcüsü’nü dinledikten sonra da-
vanın daha ileri aşamasına geçme-
den kararını gerekçeli kararla her 
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zaman verebilir. 149. madde çerçe-
vesinde Adalet Divanı açılan dava-
nın amaçsız kalması veya hakkında 
hüküm verme gereğinin kalmaması 
durumunda her zaman re’sen veya 
Raportör Hakimin önerisi üzerine 
taraflar ile Hukuk Sözcüsü’nü din-
ledikten sonra gerekçeli kararla hü-
küm verilmeyeceğine karar verebilir. 
150. madde çerçevesinde Raportör 
Hakimin önerisi üzerine Adalet Di-
vanı her zaman re’sen, tarafları ve 
Hukuk Sözcüsü’nü dinledikten sonra 
yargılamanın devam etmesine mut-
lak bir engelin bulunup bulunmadı-
ğına gerekçeli kararla karar verebilir. 
162. madde çerçevesinde ihtiyati 
tedbirlerin uygulanması veya askıya 
alınması temyize kapalı bir gerek-
çeli kararla verilir. 181. madde çer-
çevesinde temyiz veya karşı temyiz 
talebinin tamamen veya kısmen ba-
riz bir şekilde kabul edilemez veya 
temelsiz olması durumunda Adalet 
Divanı her zaman Raportör Hakimin 
önerisi üzerine ve Hukuk Sözcüsü’nü 
dinleyerek sözkonusu temyiz veya 
karşı temyizi tamamen veya kısmen 
gerekçeli kararla reddedebilir. 182. 
madde çerçevesinde Adalet Divanı, 
temyiz veya karşı temyiz talebinde-
ki hukuki itirazlara özdeş nitelikte 
hukuki meselelere ilişkin kendisinin 
daha önceden hüküm vermesi duru-
munda ve temyiz veya karşı temyi-
zin bariz şekilde sağlam tesis edilmiş 
olduğu kanaatine ulaşırsa, Raportör 
Hakimin önerisi üzerine, tarafları ve 
Hukuk Sözcüsü’nü dinledikten sonra 
ilgili içtihat hukukuna atıfta bulunan 
gerekçeli kararla temyiz veya karşı 
temyizin bariz şekilde iyi tesis edildi-
ğine hükmedebilir. 

89. madde (order/gerekçeli karar) ile 
87. maddeye (judgment/karar) göre 
gerekçeli karar (order) ile kararın 
(judgment) içeriğini karşılaştırdığı-
mızda gerekçeli kararda (order), ka-
rara (judgment) göre daha önceden 
eksik bulunan bazı unsurların (doğ-
rudan yargı yollarında veya temyiz-
lerde tarafların layihaları; duruşma 
günü; maddi vaka ve olguların özeti; 
kararın (judgment) gerekçeleri) ge-
rekçeli karar durumunda giderildiği 
görülmektedir. Çünkü 89. maddeye 
göre gerekçeli karar, normal bir ka-
rara (order) ilaveten şu üç unsuru 
taşımak zorundadır: doğrudan yargı 
yollarında veya temyizlerde taraf-
ların layihaları; maddi vaka ve olgu 
özeti; kararın gerekçeleri.

Geri Kabul Anlaşması 
(Readmission 
Agreement)

–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–

Geri kabul anlaşması, bir devlette 
veya bir grup devlette yasa dışı ola-
rak bulunan yabancıların, vatandaşı 
oldukları veya transit geçtikleri ülke-
ye dönüşlerine ilişkin esas ve usulle-
ri düzenleyen uluslararası anlaşma 
olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda, 
geri kabul anlaşmaları, kapsamları 
değişebilmekle birlikte, söz konu-
su anlaşmaya taraf olan devletlerin 
kendi vatandaşlarının ve/veya üçün-
cü ülke vatandaşlarının ve vatansız 
kişilerin anlaşmaya taraf olan diğer 
devlete gönderilmesini içermekte-
dir. 
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Avrupa kıtasındaki tarihleri 1800’lü 
yılların başına kadar uzanan geri 
kabul anlaşmaları, günümüzde, 
Avrupa Birliği’nde (AB) etkili göç 
yönetiminin ve düzensiz göçle mü-
cadelenin temel araçlarından biri 
olarak kabul edilmektedir. Üye 
Devletler bakımından geri kabul 
anlaşmalarının öneminin özellikle 
1990’lı yıllarda Doğu Blokunun yı-
kılmasından itibaren Orta ve Doğu 
Avrupa ülkelerinden gelen yoğun 
göç akını sebebiyle arttığı, bu dö-
nemde Üye Devletlerin söz konusu 
soruna, anılan ülkelerle geri kabul 
anlaşması yapmak yoluyla çözüm 
bulmaya çalıştıkları görülmektedir. 
Aynı dönemde, AB ise, üçüncü ül-
kelerle yaptığı ortaklık ve işbirliği 
anlaşmalarına geri kabul hükümleri 
koymaya başlamış, bu şekilde, söz 
konusu devletlerle ileride müzakere 
edilebilecek geri kabul anlaşmaları-
nın çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır. 

Amsterdam Antlaşması (1999) ile 
birlikte, Avrupa Topluluğu Antlaş-
ması’nın 63. maddesinin üçüncü 
fıkrası, Konsey’e, Amsterdam Ant-
laşması’nın yürürlüğe girişinden iti-
baren 5 yıl içerisinde yasa dışı ika-
met edenlerin, vatandaşı oldukları 
ülkelere geri gönderilmeleri de da-
hil olmak üzere, yasadışı göç ve ika-
met konusunda düzenleme yapma 
yetkisi tanımış, söz konusu hüküm 
o dönemde Avrupa Topluluğu’nun 
üçüncü ülkelerle geri kabul anlaş-
ması yapmak konusundaki yetkisi-
nin temelini teşkil etmiştir. 

Lizbon Antlaşması (2009) ile birlik-
te ise, geri kabul anlaşmaları daha 

güçlü bir yasal zemine kavuşmuştur. 
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma’nın (ABİHA) 79. madde-
sinin üçüncü fıkrası uyarınca “Birlik, 
Üye Devletlerden birinin toprakları-
na girme, bu topraklarda bulunma 
veya ikamet etme koşullarını karşı-
lamayan veya artık karşılamaz hale 
gelen üçüncü ülke vatandaşlarının, 
vatandaşı oldukları veya geldikleri 
ülke tarafından geri kabul edilme-
leri için üçüncü ülkelerle anlaşma-
lar yapabilecektir”. Bu çerçevede, 
söz konusu anlaşmaların amacı, 
AB’ye yasa dışı şekilde giren veya 
ikamet eden ve yasal olarak girip 
daha sonra yasa dışı hale gelen di-
ğer âkit devlet vatandaşlarının ve/
veya üçüncü ülke vatandaşlarının 
AB sınırlarından çıkartılarak vatan-
daşı oldukları veya geldikleri ülke-
ye geri gönderilmesidir. Bu amaçla 
AB, 2001 yılından bu yana çeşitli 
ülkelerle geri kabul anlaşmaları im-
zalamıştır: Hong Kong (1.3.2004); 
Macao (1.6.2004); Sri Lanka 
(1.5.2005); Arnavutluk (1.5.2006); 
Rusya (1.6.2007); Ukrayna 
(1.1.2008); Makedonya (1.1.2008); 
Bosna-Hersek (1.1.2008); Karadağ 
(1.1.2008); Sırbistan (1.1.2008); 
Moldova (1.1.2008); Pakistan 
(1.12.2010); Gürcistan (1.3.2011); 
Ermenistan (1.1.2014); Azerbaycan 
(1.9.2014); Türkiye (1.10.2014); Ye-
şil Burun Cumhuriyeti (Cape Verde) 
(1.12.2014). Bununla birlikte, söz 
konusu anlaşmalar, özellikle üçüncü 
ülke vatandaşlarının geri kabulünü 
düzenlemeleri durumunda, AB’nin 
karşısında bulunan âkit devlet ba-
kımından ciddi yükler getirmekte, 
bu sebeple söz konusu anlaşmala-
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rın cazip kılınabilmesi için AB tara-
fından söz konusu ülkelere finansal 
destek sağlanması ve vatandaşla-
rına Schengen alanına girişlerinde 
vize kolaylığı veya vize muafiyeti 
sağlayan anlaşmalar yapılması öne-
rilmektedir. 
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Giderek Yakınlaşan Bir 
Birlik (An Ever Closer 
Union) 

–Haluk ÖZDEMİR–

Avrupa’da bir Avrupa Birleşik Dev-
letleri yaratma konusundaki federa-
list özlemler, özellikle İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında daha da belirgin-

leşti. Ancak egemenliğe dayalı ge-
leneksel siyaset anlayışının hemen 
dönüşmesini beklemek gerçekçi de-
ğildi. Nitekim Avrupa Birliği’ni (AB) 
kurmaya yönelik ilk girişim anti-fe-
deralist ve geleneksel siyaset anla-
yışı tarafından yenilgiye uğratılmış 
ve bunun yerine Avrupa Konseyi 
kurulmuştu. Federalistler, Avrupa 
Birliği’ne giden yolun aşamalı, yavaş 
ve geleneksel siyaset anlayışlarını 
dönüştüren bir stratejiyle açılabile-
ceğini fark ettiler. Egemenlik anla-
yışlarına meydan okumak ve nihai 
hedefi açıkça dile getirerek gelenek-
sel çevreleri tedirgin etmek yerine, 
fırsat buldukça egemenlik algısını 
değiştiren ve dönüştüren adımlar 
atmaya karar verdiler.

1957 yılında Roma Antlaşması im-
zalandığında, federalistlerin kafasın-
da bu anlaşma yine Avrupa Birleşik 
Devletleri’ne giden bir ilk adımdı. 
Fakat anti-federalistler de dahil ol-
mak üzere tüm kesimlerin desteğini 
alabilmek için bunu dile getirmedi-
ler. Anlaşmaya, nihai hedef olarak 
“Avrupa halkları arasında giderek 
yakınlaşan bir birliğin temellerini 
atmak” ifadesini koydular. Bu ifade, 
herkesin istediği şeyi anlayabile-
ceği derecede yeterince belirsiz ve 
esnekti. Federalistler bunu Avrupa 
Birleşik Devletleri’nin kuruluşuyla 
sonuçlanacak bir süreç olarak yo-
rumlarken, anti-federalistler de sıkı 
bir işbirliği olarak algıladı. Ayrıca 
Avrupa devletleri değil de halkla-
rı arasında bir birlik vurgusu, yine 
devlet egemenliğini tehdit etmeye-
cek bir ifade olarak benimsenmişti. 
Ayrıca bu, nihai bir hedeften ziyade 
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bütünleşme sürecine vurgu yapan 
bir ifade idi. Bir başka deyişle, sonuç 
her ne olursa olsun, Avrupalılar açı-
sından asıl önemli olan bütünleşme 
sürecinin kendisiydi.

Aynı ifade Maastricht Antlaşması ve 
Lizbon Antlaşması gibi daha sonraki 
antlaşmalarda da kullanılmış, ancak 
ifade, “Avrupa halkları arasında, ka-
rarların vatandaşlara mümkün olan 
en yakın şekilde alındığı giderek ya-
kınlaşan bir birlik” şeklinde değişti-
rilerek Birliğin demokratik ve vatan-
daşlık temelleri vurgulanmıştır.
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Giscard d’Estaing, Valéry 
(1926-2020) 

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

1974-1981 yılları arasında Fransa 
Cumhurbaşkanlığı yapan Valéry Gis-
card d’Estaing, Avrupa bütünleşme-

si’nin çeşitli dönemlerinde de adı 
geçen bir isimdir. Fransa siyasetinde 
Cumhurbaşkanı olmadan önce Eko-
nomiden sorumlu Bakanlık başta 
olmak üzere, çok çeşitli kademeler-
de görev yapan Giscard d’Estaing, 
1989-1993 yılları arasında Avrupa 
Parlamentosu’nda parlamenter ve 
Avrupa Anayasal Antlaşması tas-
lağını hazırlamakla görevlendirilen 
Avrupa’nın Geleceği için Konvansi-
yonu’nun başkanlığını yürütmüştür. 

Giscard d’Estaing Fransa cumhur-
başkanlığı yaptığı dönemde, Avrupa 
bütünleşmesine katkıları ile adından 
söz ettirmektedir. Bunlar arasında 
Avrupa Para Sistemi’nin kurulma-
sı, üye ülkelerin devlet ve hükümet 
başkanlarının toplantılarının düzenli 
hale getirilmesi ile Zirve’nin temel-
lerinin atılması sayılmaktadır. 
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Göç Krizi   
(Migration Crisis) 

–Sühal ŞEMŞİT–

Tarih boyunca dünyanın çeşitli böl-
gelerinde göç hareketleri olagel-
miştir. Bu süreçte Avrupa kıtasına 
farklı nedenler, farklı güzergahlar ve 
yollarla (yasal – düzensiz) göçmen-
ler ulaşmaya çalışmıştır. Yasal yol-
larla Avrupa’ya ulaşamayanlar, si-
yasi baskı, savaş, yoksulluk gibi kök 
nedenlerle yaşamlarını riske atarak 
Avrupa ülkelerine göç etmeye çalış-
mıştır. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 
2015 ve 2016 yıllarında eşi görül-
memiş ve beklenmedik bir şekilde 
göçmen ve sığınmacı hareketleri ile 
karşı karşıya kalmıştır. Bu dönemde 
çoğunluğu Suriye ve diğer ülkeler-
deki savaş koşullarından kaçan 1 
milyondan fazla kişi AB ülkelerine 
ulaşmıştır. Göç krizi ya da mülteci 
krizi olarak adlandırılan bu süreç, 
hem AB ülkelerinin kendi iç politi-
kaları hem de Avrupa bütünleşmesi 
için en önemli kriz alanlarından biri 
haline gelmiştir. Sayısı giderek ar-
tan göçmenlere gıda, su ve barınma 
imkânı sağlama ihtiyacı, özellikle 
Yunanistan ve İtalya gibi göçmenle-
rin ilk olarak ulaştığı AB ülkeleri için 
ciddi ekonomik ve sosyal zorluklar 
ortaya çıkarmıştır. Schengen alanın-
da kişilerin serbestçe dolaşabilmesi 
imkânının sözkonusu göçmenler ta-
rafından da kullanılabilmesi, Fransa 
gibi bazı AB ülkelerinin diğer Schen-
gen ülkeleri ile sınır kontrollerini ge-
çici olarak geri getirmesine neden 
olmuştur. Bu durum da, göç krizinin 

AB bütünleşme krizine evrilmesine 
yol açmıştır. Avrupa Birliği, göçün 
güvenlik tehdidi olarak görüldüğü, 
bir diğer ifadeyle göçün güvenlikleş-
tirildiği bu kriz ile mücadele etmek 
için birçok önlem almaya çalışmış-
tır. Bu önlemler arasında, göçün AB 
sınırlarına ulaşmasını engellemeye 
çalışma yanında, göçmenlere AB 
içinde ve dışında insani yardımların 
arttırılması ve göçün kök nedenle-
rinin azaltılmaya çalışılması bulun-
maktadır. Halihazırda AB’ye ulaşan 
binlerce sığınmacının AB içerisinde 
yeniden yerleştirilmesi ve mülte-
ci statüsü elde etmek için koşulları 
sağlamayanların kaynak veya tran-
sit ülkelere geri kabul anlaşmaları 
(Bkz. Geri Kabul Anlaşması) yoluy-
la zorunlu veya gönüllü olarak geri 
gönderilmesi konusunda adımlar 
atılmıştır. Ancak, göçmenlerin AB 
içerisinde yeniden yerleştirilmesi 
sürecinde Merkezi ve Doğu Avru-
pa Ülkelerinin isteksiz davranması 
krizi daha da derinleştirmiştir. Göç 
krizi ile mücadele sürecinde, AB dış 
sınırlarında güvenliğin arttırılması, 
düzensiz göçün artmasına neden 
olan göçmen kaçakçılığı ile mü-
cadele ve düzensiz göç sürecinde 
yaşanan insani trajedilerin önlen-
mesi amacıyla yasal göç yollarının 
arttırılması gibi alanlarda politika-
lar geliştirilmeye çalışılmıştır. Göç 
krizinin en yüksek seviyeye çıktığı 
2015 yılından itibaren AB’nin dış 
sınırlarını ve göç hareketlerini daha 
iyi kontrol etmek için aldığı önlem-
ler sonucunda, AB’ye ulaşan dü-
zensiz göçmen sayısı % 90’dan fazla 
oranda azaltılmıştır. Bu önlemler 
arasında en etkili olanı, sözkonusu 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ582

göç hareketlerinde Doğu Akdeniz 
güzergahında en önemli transit ülke 
konumunda olan Türkiye ile AB ara-
sında 18 Mart 2016’da gerçekleştiri-
len göç mutabakatıdır. Batı Akdeniz 
güzergahında ise, Sahra altı Afrika 
ve kuzey Afrika’dan gelen göçmen-
ler çoğunlukla Fas’ı transit ülke ola-
rak kullandığından dolayı, Fas ile bu 
alanda yakın işbirliğinin yapılması 
düzensiz göçün azaltılması ve göç-
men kaçakçılığı ile mücadele açısın-
dan etkili olmuştur. Nitekim, 2018 
yılında bu güzergahtan İspanya’ya 
64300 düzensiz göçmen ulaşmış-
ken, Fas ile işbirliğinin arttırılması 
ile bu sayı önemli ölçüde azalmıştır. 
Orta Akdeniz güzergahı da Sahra 
altı Afrika ve kuzey Afrika’dan gelen 
göçmenlerin Libya üzerinden Avru-
pa’ya geçmesiyle 2015-2017 yılları 
arasında önemli güzergahlardan bi-
risi olmuştur. 2018’den itibaren bu 
güzergahtan geçişler azalmaya baş-
lasa da, Libya’daki insan kaçakçılığı 
ve ticareti ağları nedeniyle devam 
etmektedir. 

Okuma Listesi

Buonanno, Laurie. “The European 
Migration Crisis”, Desmond Dinan 
et.al. (der.), The European Union in 
Crisis, Londra: Palgrave and Mac-
millan, 2017, s. 100-131. 

Kaiser, Bianca ve Ayhan Kaya. “Kü-
resel Finansal Kriz, Mülteci Krizi ve 
İslamofobizm Bağlamında Türkiye- 
AB İlişkileri”, Sanem Baykal et al., 
(der.), Hukuki, Siyasi ve İktisadi Yön-
leriyle Avrupa Bütünleşmesinde Son 
Gelişmeler ve Türkiye- AB İlişkileri 

ATAUM 30. Yıl Armağanı, Ankara: 
ATAUM Yayınları, 2018, s. 407- 434.  

Webber, Douglas. European Disin-
tegration? The Politics of Crisis in 
the European Union, Londra: Red 
Globe Press, 2019. 

Göç Politikası  
(Migration Policy) 

–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–

Avrupa Birliği (AB) göç politikasının 
kapsamı, düzenli göç (yasal göç), dü-
zensiz göç (yasa dışı göç), sınır kont-
rolleri ve ortak vize politikası olarak 
tespit edilebilir. Konu tarihsel olarak 
ele alındığında, Amsterdam Antlaş-
ması’na (1999) kadar olan dönem, 
üçüncü ülke vatandaşlarının AB’ye 
göçleri bakımından, AB’nin yetkisi-
nin dışında bırakılan ve Üye Devlet-
ler arasında işbirliğinin geliştirildiği 
bir dönem olarak ifade edilebilir. 
Roma Antlaşması (1958), göç po-
litikasına ilişkin olarak herhangi 
bir düzenlemeye yer vermemiştir. 
Antlaşma’da sadece ortak pazarın 
kurulması amacı çerçevesinde Üye 
Devletler arasında kişilerin serbest 
dolaşımı önündeki engellerin kaldı-
rılması gerekliliği hükme bağlanmış, 
Antlaşma kişilerin serbest dolaşımı-
na ilişkin hükümlerinde ekonomik 
mülahazalardan hareket ederek, 
Üye Devlet vatandaşlarının diğer 
Üye Devletlerde çalışma ve iş kur-
ma serbestisine ilişkin düzenleme-
ler getirmiştir. 

1970’li yılların başı itibariyle ise, bir 
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yanda Üye Devletlerde hissedilen 
göç baskıları, diğer yanda Üye Dev-
letlerin göçü sınırlandırma istekleri, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
dışındaki platformlarda hükümet-
lerarası işbirliğinin yolunu açmıştır. 
Bu dönemde göç konusunda faali-
yette bulunulmak üzere 1986 yılın-
da Üye Devlet içişleri bakanlarının 
katılımıyla “Ad Hoc Göç Grubu (Ad– 
hoc Group Immigration)” kurulmuş, 
Schengen ülkeleri arasında iç sınır 
kontrollerinin kaldırılması, Schen-
gen ülkeleri ile üçüncü ülkeler ara-
sındaki dış sınırların güçlendirilmesi, 
Schengen ülkelerinde yasal olarak 
bulunan kişilerin söz konusu ülkeler 
arasında serbest dolaşımını ve kısa 
dönem vizelerle ilgili olarak ortak 
bir politikanın kabulünü amaçlayan 
Schengen müktesebatı (1985 tarih-
li Schengen Anlaşması, Anlaşma’yı 
tamamlamak üzere 1990 yılında 
imzalanan Schengen Konvansiyonu, 
Konvansiyon ile kurulan Yürütme 
Komitesi kararları ve Yürütme Ko-
mitesi’nin karar alma yetkisi tanıdığı 
organlarca yapılan düzenlemeler) 
AET yapısı dışında gelişmiştir. 

Maastricht Antlaşması’nda (1993), 
birinci sütun kapsamında kabul edi-
len vize listeleri ile ortak vize forma-
tının oluşturulması konusu dışında 
göç politikasına AB’nin üçüncü sü-
tununu oluşturan ve hükümetlera-
rası niteliği haiz Adalet ve İç İşle-
rinde İşbirliği sütunu içerisinde yer 
verilmiştir. AB’nin üçüncü sütunu-
nun hükümetlerarası niteliği gereği 
Konsey’in ancak oy birliği ile hare-
ket edebilmesi ve bağlayıcı yasama 
tasarruflarının yerini Üye Devletler 

arasında işbirliğinin alması sebeple-
riyle, göç ve üçüncü ülke vatandaş-
ları bakımından yapılan düzenleme-
ler, Maastricht Antlaşması öncesi 
dönemde olduğu gibi, bağlayıcılık 
niteliğini haiz olmayan Konsey ilke 
kararları ve tavsiyelerden öteye git-
memiştir. 

Bu bakımdan Amsterdam Antlaş-
ması (1999), göç konusunu, yeni 
bir alan olarak tanımladığı Özgür-
lük, Güvenlik ve Adalet Alanı içe-
risinde düzenleyerek, AB’nin ulus-
larüstü nitelikteki birinci sütununa 
aktarması bakımından önemlidir. 
Bu kapsamda, Avrupa Topluluğu 
Antlaşması’nın IV Başlığı altında, 
kurumlar, sınır kontrolleri (dış sınır-
lar bakımından dış sınır denetiminin 
standart ve usulleri; iç sınırlar bakı-
mından üç ayı geçmeyen seyahat-
lerde AB içi dolaşım serbestisinin 
koşullarının belirlenmesi); vize (üç 
aydan fazla kalmayacak kişiler ile il-
gili vize listesi; vize usul ve şartları, 
yeknesak vize formatı ve tek tip vize 
kurallarının belirlenmesi); düzen-
li göç (uzun dönem vize ve ikamet 
izinlerinin verilmesine ilişkin stan-
dartların belirlenmesi; bir Üye Dev-
lette yasal olarak mukim bulunan 
üçüncü ülke vatandaşlarının diğer 
Üye Devletlerde ikametlerine iliş-
kin hakları ve koşulları tanımlamaya 
yönelik önlemlerin kabulü) ile dü-
zensiz göç (düzensiz göç ve ikamete 
ilişkin önlemlerin kabulü) konula-
rında düzenleme yapma yetkisine 
sahip olmuştur. Antlaşma ayrıca, 
Schengen müktesebatını kurucu 
antlaşmalara dâhil etmiştir. Ams-
terdam Antlaşması, göç politikasına 
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ilişkin düzenlemelerin (Konsey’in 
Avrupa Parlamentosu’na danışarak 
oy birliği ile düzenleme yapacağı 5 
yıllık geçiş sürecini takiben), Konsey 
tarafından nitelikli oy çokluğu yön-
temi uyarınca ve ortak karar usulü 
çerçevesinde yapılmasına imkân 
tanımıştır. Antlaşma’da IV. Başlığına 
ilişkin olarak Avrupa Birliği Adalet 
Divanı’nın (ABAD) ön karar prose-
dürü çerçevesindeki yetkisi özel bir 
hükümle sınırlandırılmış (md. 68) ve 
anılan hükümde, Antlaşma’nın bu 
başlığının yorumunun veya Antlaş-
ma’nın bu başlığına dayanan kurum 
tasarruflarının geçerliği veya yoru-
muna ilişkin ön karar başvuruları-
nın, sadece ulusal hukuk kuralları 
uyarınca kararlarına karşı kanun yol-
ları kapalı olan mahkemelerce yapı-
labileceği düzenlenmiştir. Antlaşma, 
ayrıca Konsey, Komisyon ve Avrupa 
Parlamentosu’na, IV. Başlığın veya 
bu Başlığa dayanılarak yapılmış 
Topluluk tasarruflarının yorumu 
konusunda Divan’a başvurabilme 
yetkisi tanınmıştır. Antlaşma’yla IV. 
Başlık hükümlerinin Birleşik Krallık, 
İrlanda ve Danimarka bakımından 
Antlaşma’ya eklenen Protokol hü-
kümleri çerçevesinde uygulanması 
kabul edilmiştir. 

Özgürlük, Güvenlik, Adalet Alanı’nın 
parçası olarak kabul edilen göç po-
litikası, Lizbon Antlaşması (2009) 
ile birlikte Avrupa Birliği’nin İşleyişi 
Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) III. 
Kısmının V. Başlığı altında, 67 vd. 
maddelerde hükme bağlanmakta-
dır. Öncelikle Antlaşma’nın 67. mad-
desinde, Birliğin, iç sınırlarda kişile-
re yönelik kontrollerin kaldırılma-

sını sağlayacağı ve iltica, göç ve dış 
sınırların kontrolüne ilişkin olarak, 
Üye Devletler arasında dayanışmayı 
esas alan ve üçüncü ülke vatandaş-
larına karşı adil bir ortak politika ge-
liştireceği (md. 67(2)) genel bir ilke 
olarak belirtilmekte, daha sonra ise, 
sınır kontrolleri ve vize (md. 77), dü-
zenli göç ve düzensiz göçe (md. 79) 
ilişkin politik hedeflere ve söz ko-
nusu hedeflere ulaşılması amacıyla 
alınacak tedbirlere yer verilmekte-
dir. Bu kapsamda, sınır kontrollerine 
ilişkin politik hedefler, tâbiiyetlerine 
bakılmaksızın, iç sınırları geçen kişi-
lerin kontrole tabi olmamasının sağ-
lanması; dış sınırların geçilmesinde 
kişilerin kontrol edilmesinin ve bu 
geçişlerin etkili biçimde izlenme-
sinin sağlanması ve dış sınırlar için 
entegre bir yönetim sisteminin aşa-
malı olarak uygulamaya konulması 
olarak tespit edilmiştir (md. 77(1)). 
Söz konusu hedefler çerçevesinde, 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey, 
olağan yasama usulü uyarınca, vi-
zeler ve diğer kısa süreli ikamet izin-
leri konusunda ortak politika; dış 
sınırları geçen kişilerin tabi olduğu 
kontroller; üçüncü ülke vatandaşla-
rının Birlik içinde kısa süreli seyahat 
etme serbestisine ilişkin koşullar; 
dış sınırlar için entegre bir yönetim 
sisteminin aşamalı olarak oluşturul-
ması için gerekli tüm tedbirler ile 
vatandaşlıklarına bakılmaksızın, iç 
sınırları geçen kişilerin kontrole tabi 
olmamasına ilişkin tedbirleri almak 
bakımından yetkili kılınmıştır. Ant-
laşma’nın düzenli göç ve düzensiz 
göçe ilişkin 79. maddesinde, AB’nin, 
göç akışının etkili yönetimini, Üye 
Devletlerde yasal olarak ikamet 
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eden üçüncü ülke vatandaşlarına 
adil muamelenin sağlanmasını ve 
yasadışı göç ile insan ticaretinin en-
gellenmesini amaçlayan ortak bir 
göç politikası geliştireceği ifade edil-
miştir (md. 79(1)). Bu çerçevede, 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e, 
olağan yasama usulü uyarınca aile 
birleşimi amaçlı olanlar da dahil, 
giriş ve ikamet koşulları ile Üye Dev-
letler tarafından uzun süreli vize ve 
ikamet izinlerinin verilmesine ilişkin 
standartlar; diğer Üye Devletlerde 
dolaşım ve ikamet etme serbestisi-
ni düzenleyen koşullar da dahil, bir 
Üye Devlette yasalara uygun olarak 
ikamet eden üçüncü ülke vatandaş-
larının haklarının tanımlanması; izin-
siz olarak ikamet eden kişilerin sınır 
dışı edilmesi ve geri gönderilmesi de 
dahil, yasadışı göç ve izinsiz ikamet 
ile özellikle kadın ve çocuk ticareti 
olmak üzere, insan ticaretiyle müca-
dele konusunda düzenleme yapma 
yetkisi tanınmıştır (md. 79(2)). Bu-
nunla birlikte, AB’nin düzenli göçe 
ilişkin yetkisinin sınırı, 79. maddenin 
beşinci fıkrasında çizilmiş, anılan hü-
küm ile üçüncü ülkelerden çalışmak 
ya da serbest şekilde ekonomik faa-
liyet yürütmek amacıyla iş aramaya 
gelen üçüncü ülke vatandaşlarının 
kabul sayısını belirleme yetkisi Üye 
Devletlere bırakılmıştır. Diğer yan-
dan, söz konusu hükümde, AB’nin 
düzensiz göçe ilişkin olarak üçüncü 
ülkelerle geri kabul anlaşması yap-
mak konusundaki yetkisi tanınmış 
ve Birliğin, Üye Devletlerden birinin 
topraklarına girme, bu topraklarda 
bulunma veya ikamet etme koşulla-
rını karşılamayan veya artık karşıla-
maz hale gelen üçüncü ülke vatan-

daşlarının, vatandaşı oldukları veya 
geldikleri ülke tarafından geri kabul 
edilmeleri için üçüncü ülkelerle an-
laşmalar yapabileceği hükme bağ-
lanmıştır (md. 79(3)). 

Lizbon Antlaşması, ayrıca, üçüncü 
ülke vatandaşlarının entegrasyonu 
konusunda düzenleme getiren ilk 
Antlaşma olması sebebiyle önem-
lidir. Antlaşma, kendisinden önceki 
genel kabulü yansıtır şekilde, Av-
rupa Parlamentosu ve Konsey’in, 
olağan yasama usulü uyarınca, Üye 
Devletlerde yasal olarak ikamet 
eden üçüncü ülke vatandaşlarının 
entegrasyonunu desteklemek üzere 
gerçekleştirdikleri faaliyetleri teş-
vik etmek ve desteklemek amacıyla 
düzenleme yapabileceğini, ancak 
bu alandaki düzenlemelerin Üye 
Devletlerin kanun ve düzenlemele-
rinin uyumlaştırılması amacıyla ya-
pılamayacağını hükme bağlamıştır 
(md. 79(4)). Lizbon Antlaşması’yla 
göç konusunda getirilen önemli bir 
değişiklik, karar alma usulüne iliş-
kindir. Antlaşma, göç konusundaki 
düzenlemelerin (ani göç dalgala-
rı durumunda Konsey’in danışma 
usulü çerçevesinde alacağı geçici 
önlemler dışında (md. 78(3)) olağan 
yasama usulü uyarınca yapılacağını 
hüküm altına almakta (md. 79(2)); 
bu şekilde hem Avrupa Parlamento-
su’nun rolünü güçlendirmekte hem 
de Konsey’de kararların nitelikli oy 
çokluğu ile alınmasını düzenleyerek 
daha etkin bir karar alma mekaniz-
ması getirmektedir. Lizbon Antlaş-
ması’yla birlikte ABAD da göçe iliş-
kin konularda tam yargı yetkisiyle 
donatılmıştır. 
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Göç politikası, bu geniş kapsamıyla 
önemli düzenlemelere konu olmuş-
tur. Bu çerçevede sınır kontrolleri 
ve vizeler konusu 2016/399 sayılı 
Kişilerin Sınır Ötesi Dolaşımını Dü-
zenleyen Kurallara İlişkin Birlik Kodu 
Hakkındaki AB Tüzüğü (Schengen 
Kodu), AB’nin dış sınırlarını geçer-
ken vize alması gereken ve gerek-
meyen üçüncü ülke vatandaşlarına 
ilişkin listeyi düzenleyen 2018/1806 
sayılı Tüzük; AB Vize Kodunu oluştu-
ran (2019/1155 sayılı Tüzük ile deği-
şik) 810/2009 sayılı Tüzük; birörnek 
vize formatına ilişkin 2017/1370 sa-
yılı Tüzük ile ortak vize politikasının 
uygulanmasını desteklemek üze-
re Vize Bilgi Sistemi’ni (VIS) kuran 
767/2008 sayılı Tüzük hükümlerine 
tâbidir. 

Düzenli göç açısından bakıldığında, 
konuya ilişkin yürürlükteki ikincil 
tasarruflar, 2011/98 sayılı Tek Baş-
vuru Usulü ve Üye Devletlerden 
Birinde Mukim Üçüncü Ülke Vatan-
daşı İşçilere Yeknesak Haklar Tanın-
masına Dair Direktif, 2014/36 sayılı 
Mevsimsel İşçiler Hakkında Direk-
tif, 2014/66 sayılı Şirket İçi Trans-
fer Olan İşçiler Hakkında Direktif, 
2009/50 sayılı Kalifiye İşgücünün 
AB Üyesi Ülkelerde İstihdamını Sağ-
lamak İçin Üçüncü Ülke Vatandaş-
larının Giriş ve İkamet Koşullarını 
Düzenleyen Direktif (Mavi Kart Di-
rektifi), 2004/114 sayılı Ekonomik 
Olmayan Göçmenler Hakkında Di-
rektif, 2003/109 sayılı Uzun Dönem 
Mukim olan Üçüncü Ülke Vatan-
daşlarının Statüsüne İlişkin Direktif, 
2016/801 sayılı Bilimsel Araştırma, 
Eğitim, Öğrenci Değişimi, Ücretsiz 

Staj, Gönüllü Hizmet veya Eğitsel 
Projeler ve Au Pairlik Amacı Bulu-
nan Üçüncü Ülke Vatandaşlarının 
Kabul ve İkamet Koşullarına Dair Di-
rektif, 2017/2226 sayılı Üçüncü Ülke 
Vatandaşlarının Bilgilerinin Kayde-
dilebilmesi için Merkezi Giriş/Çıkış 
Sisteminin Oluşturulması Hakkında 
Tüzük, 2004/81 sayılı İnsan Ticareti 
Mağduru olan Üçüncü Ülke Vatan-
daşlarının İkamet İzinleri Hakkında 
Direktif ve 1030/ 2002 sayılı Otur-
ma İzinleri Bakımından Yeknesak 
Format Hakkında Tüzük’tür. 

Üçüncü ülke vatandaşlarının enteg-
rasyonuna ilişkin temel düzenleme 
ise, 2003/86 sayılı Aile Birleşimi 
Hakkına Dair Direktif’tir. 

Düzensiz göç konusu da benzer şe-
kilde farklı ikincil düzenlemelerle 
hüküm altına alınmıştır. Bu çerçe-
vede konuya ilişkin düzenlemeler, 
Schengen Uygulama Sözleşmesi, 
2001/51 sayılı Taşıyıcı Yaptırımları 
Hakkında Direktif, 2004/82 sayı-
lı Yolcu Bilgileri Hakkında Direktif, 
İzinsiz Giriş, Transit ve İkamet Ko-
nusundaki 2002/90 sayılı Direktif 
ve 2002/946 sayılı Çerçeve Karar, 
2011/36 sayılı İnsan Ticareti Hak-
kında Direktif, 377/2004 sayılı Göç 
İrtibat Memurları Hakkında Tüzük, 
2009/52 sayılı İşveren Yaptırımları 
Hakkında Direktif, 2008/115 sayılı 
Yasa Dışı olarak Kalan Üçüncü Ülke 
Vatandaşlarının Geri Dönüşlerinde 
Üye Devletlerde Ortak Standartlar 
ve Usullere İlişkin Direktif, Yasa Dışı 
olarak Kalan Üçüncü Ülke Vatan-
daşlarının Geri Dönüşü Amacıyla 
Avrupa Seyahat Belgesinin Kabulü 
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Hakkında 2016/1953 sayılı Tüzük, 
2001/40 sayılı Devletten Çıkarıl-
ma Kararlarının Karşılıklı Tanınması 
Hakkında Direktif, 2003/110 sayılı 
Devletten Çıkarılma– Transit Geçiş 
Hakkında Direktif ve 2004/573 sayılı 
Ortak Çıkarılma Uçuşları Hakkında 
Karar sayılabilir. Diğer yandan, dü-
zensiz göçmenlerin AB sınırları dışı-
na çıkarılması amacıyla AB’nin Hong 
Kong, Macao, Sri Lanka, Arnavut-
luk, Rusya, Ukrayna, Makedonya, 
Bosna–Hersek, Karadağ, Sırbistan, 
Moldova, Pakistan, Gürcistan, Er-
menistan, Azerbaycan, Türkiye, Ye-
şil Burun Cumhuriyeti ile yaptığı geri 
kabul anlaşmaları mevcuttur. 
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Görüş (Avrupa Birliği 
Adalet Divanı’nda) 
(Opinion in Court of 
Justice of the European 
Union) 

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) 218(11). mad-
deye göre bir Üye Devlet, Avrupa 
Parlamentosu, Konsey veya Ko-
misyon, öngörülen bir uluslararası 
anlaşmanın kurucu antlaşmala-
ra uygun olup olmadığıyla alakalı 
Adalet Divanı’nın mütalaasını talep 
edebilir. Mütalaanın menfi olması 
durumunda sözkonusu anlaşma de-
ğiştirilmeksizin veya kurucu antlaş-
malarda tadil yapılmaksızın bu an-
laşma yürürlüğe giremez. Bu yargı 
yolu, uluslararası anlaşmaların içe-
riğine ve yapım/onaylanma usulüne 
ilişkin bir ön denetimdir ve Avrupa 
Birliği’nin (AB) katıldığı uluslararası 
anlaşmaların kurucu antlaşmalara 
aykırılığı noktasında AB hukuku ve 
uluslararası hukuk bağlamında iler-
de doğabilecek hukuki sorunların 
önünü almak amacını taşır. Adalet 
Divanı ön denetimde yargısal mün-
hasır yetkiye sahiptir. Adalet Divanı, 
Hukuk Sözcüsünü dinledikten sonra 
mümkün olan en kısa sürede kararı-
nı verir. Ön denetim ancak anlaşma-
nın onaylanmasından önce gerçek-
leştirilebilir. Ön denetim başvurusu 
anlaşmanın onaylanması sürecini 
askıya almayacağından anlaşmanın 
ön denetim mütalaası verilmeden 
onaylanması durumunda yargısal 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ588

denetim artık ex post denetim yo-
luyla temin edilebilecektir. Ayrıca 
ön (ex ante) denetim gerçekleşti-
rilmesi, bu anlaşmaları onaylayan 
Konsey kararlarının iptal davası, ön 
karar prosedürü ve hukuka aykırılık 
def’i gibi yargı yollarıyla nihai/onay 
sonrası (ex post) yargısal denetimi-
ne de mani değildir. Ön denetim, 
anlaşmaya dair AB’nin yetkisi, yetki-
sinin doğası, hukuki dayanağı, kap-
samı, niteliği, anlaşmanın onaylana-
bilmesi için tayin edilen yapım usu-
lü, kurumlar arasındaki yatay yetki 
bölüşümü ve anlaşma hükümlerinin 
birincil hukuka uygunluğunun de-
netimi gibi unsurları içerebilir. Bu 
hüküm ayrıca uluslararası anlaşma-
ların, AB normlar hiyerarşisindeki, 
kurucu antlaşmalar altındaki statü-
sünün tespiti açısından da önem arz 
etmektedir. 
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Grönland ve Faroe 
Adaları (Greenland and 
the Faroes) 

–Emre ATAÇ–

Grönland, 1973 yılında Danimar-
ka’nın o dönemde adı Avrupa Eko-
nomik Topluluğu (AET) olan Avrupa 
Birliği’ne (AB) üye olmasıyla Birli-
ğe dâhil olmuştur. Özerklik statü-
sü bulunan Grönland, 1985 yılında 
AB’den çekilmiştir. Aynı yıl AB ile 
Grönland ilişkilerinin düzenlenme-
si için bir Anlaşma aktedilmiştir. 
Mevcut durumda Grönland AB’nin 
Denizaşırı Ülkeler ve Topraklar kap-
samında ilişkilerini yürüttüğü bir 
adadır. 2015 yılında bir Balıkçılık Or-
taklık Anlaşması imzalanmıştır. 

Danimarka’ya bağlı olan Faroe Ada-
ları da özerk bir yönetime sahiptir. 
Danimarka’nın 1973’te AT/AB üyeli-
ği sırasında, dışarıda kalmayı tercih 
etmiştir. Bu tercihte, Ortak Balıkçı-
lık Politikası’na tabi olmak isteme-
meleri etkili olmuştur. AB ile Faroe 
Adaları arasındaki resmi ilişkiler 
hâlihazırda balıkçılık, mal ticareti 
ve bilimsel ve teknolojik işbirliğine 
ilişkin üç ayrı ikili anlaşmaya dayan-
maktadır. 
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Bentzen Naja ve Alessandro D’Al-
fonso. “EU Cooperation with Green-
land”, Briefing, Avrupa Parlamento-
su Araştırma Servisi, 2019, https://
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Bilgin, A. Aslı. “Avrupa Birliğinden 
Çekilme Hakkı: Sonun Başlangıcı 
mı?”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Dergisi, Cilt 18, 2014, s. 205-243.

Grzelczyk Davası 
(Grzelczyk Case)

–İlke GÖÇMEN–

Grzelczyk davası, C–184/99 sayı ve 
20 Eylül 2001 karar tarihli olup özel-
likle Birlik vatandaşlığı ile ilgilidir.

Grzelczyk davasının maddi ve hukuki 
vakaları şöyle özetlenebilir. Bay Gr-
zelczyk, Fransa vatandaşı olup 1995 
yılında Belçika’da üniversitede oku-
maya başlamıştır. Bay Grzelczyk, ilk 
üç yıl kendi imkânları ile okuduktan 
sonra dördüncü ve son yılında öğ-
rencilere verilen “minimex” adlı bir 
ödenek için başvuru yapmıştır. Yetki-
li makam olan CPAS, 16 Ekim 1998 
tarihli kararı ile başvuruyu kabul et-
miştir. CPAS, ulusal hukuk çerçeve-
sinde, Bay Grzelczyk’e ödenen mik-
tarı Belçika devlet makamlarından 
talep ettiğinde, bu makamlar Belçi-
ka vatandaşlığı koşulu dikkate alın-
maksızın verilen bu ödeneğin ulusal 
hukuka aykırı olduğunu belirtmiştir. 
Bunun üzerine CPAS, 1 Ocak 1999 
tarihinde Bay Grzelczyk’in “mini-
mex” ödeneğini durdurmuştur. Bay 
Grzelczyk buna karşı ulusal mah-

keme önünde dava açmıştır. Ulu-
sal mahkemeye göre Bay Grzelczyk 
“işçi” olsaydı 1612/68 sayılı Tüzük 
çerçevesinde sosyal avantaj sayılan 
“minimex” ödeneği bakımından va-
tandaşlık temelinde ayrımcılık ya-
sağını kullanabilecekti. Peki, acaba 
Sala davası (C–85/96) sonrası Birlik 
vatandaşlığı ile vatandaşlık teme-
linde ayrımcılık yasağı birleşerek bu 
olaya etki edebilecek midir? Ulusal 
mahkeme, bu nedenle, meseleyi ön 
karar prosedürü aracılığıyla Avrupa 
Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşı-
yarak Avrupa Birliği (AB) hukukunun 
yorumunu talep etmiştir.

Grzelczyk kararı ile Maastricht Ant-
laşması (1993) ile getirilen “Birlik va-
tandaşlığı” kavramının hukuki etkile-
ri üstünde durulmuştur. ABAD’a göre 
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) md. 18, kurucu 
antlaşmanın uygulama alanı için-
de vatandaşlık temelinde ayrımcılık 
yasağı getirir ve bu uygulama alanı 
Birlik vatandaşlığı hükümleri de dik-
kate alınarak belirlenir. Hatta, “Birlik 
vatandaşlığı, açıkça öngörülen istis-
nalara tâbi olarak, vatandaşlığına ba-
kılmaksızın kendilerini aynı durumda 
bulan kişilerin hukuken aynı mua-
meleyi görmesini sağlayarak Üye 
Devlet vatandaşlarının temel statü-
sü olacaktır”. Bay Grzelczyk, ABİHA 
md. 21 uyarınca bir Birlik vatandaşı-
nın bir başka Üye Devlette serbestçe 
dolaşma ve ikamet etme hakkını kul-
lanmakta, dolayısıyla kurucu antlaş-
manın uygulama alanında kalmak-
tadır. Bu bakımdan, ABİHA md. 21 
ikamet hakkını belirli sınırlamalara 
tâbi kılmışsa bile Bay Grzelczyk ev 
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sahibi Üye Devletin sosyal yardım 
sistemine makul olmayan bir yük 
oluşturmamasından ötürü huku-
ka uygun mukimdir. Bay Grzelczyk, 
Birlik vatandaşlığına bağlı serbest 
dolaşım ve ikamet hakkını (ABİHA 
md. 21) kullanmakta olduğundan, 
vatandaşlık temelinde ayrımcılık ya-
sağını (ABİHA md. 18) ileri sürebilir. 
Somut uyuşmazlıkta Bay Grzelcz-
yk salt Belçika vatandaşı olmaması 
nedeniyle “minimex” ödeneğine 
hak kazanamadığından vatandaşlık 
temelinde doğrudan ayrımcılık söz 
konusu olup bu, herhangi bir haklı 
gerekçenin yokluğunda AB huku-
kuna aykırıdır. Grzelczyk kararı, bu 
yönüyle, Birlik vatandaşlığına dair 
serbest dolaşım ile vatandaşlık te-
melinde ayrımcılık yasağının birlik-
te uygulandığı ilk karar olmuştur. 
Grzelczyk kararı, bu yönden, Avel-
lo davası (C–148/02), Bidar davası 
(C–209/03) ve Morgan and Bucher 
davası (C–11/06 and C–12/06) ile 
takip edilmiştir.
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Güçlendirilmiş İşbirliği 
(Enhanced Cooperation)

–Merve AĞZITEMİZ–

Güçlendirilmiş işbirliği, Avrupa Bir-
liği (AB) içerisinde daha fazla bütün-
leşmek isteyen Üye Devletlere Bir-
lik hukuku kapsamında kalarak bu 
imkanı tanıyan bir mekanizmadır. 

AB, kuruluşundan itibaren geniş-
leme ve derinleşme süreçleri ge-
çirmektedir. Bu sayede hem üye 
sayısı artmakta hem de kapsadığı 
alanlar genişlemektedir. Üye sayı-
sında yaşanan artış, birlikte uyum 
içerisinde hareket etmeyi zorlaştı-
ran bir unsurdur. Bütünleşme hızla 
devam ederken her Üye Devlet bu 
ilerlemeye aynı anda katılamayacak 
durumda olabilir. Bu nedenle kuru-
cu antlaşmalarda bu durumun üs-
tesinden gelebilmek için Üye Dev-
letlere bazı esneklikler tanınmıştır. 
Bu esnekliğin kurucu antlaşmalar 
çerçevesinde uygulanmasına im-
kân veren mekanizmalardan biri ise 
güçlendirilmiş işbirliğidir.



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 591

Güçlendirilmiş işbirliği mekanizması 
ilk olarak Amsterdam Antlaşması 
(1999) ile birlikte ortaya çıkmıştır. 
Bu antlaşmada mekanizmanın ismi 
yakın işbirliği olup Üye Devletler 
tarafından uygulamaya geçirileme-
miştir. Nice Antlaşması (2003) me-
kanizmanın ismini güçlendirilmiş 
işbirliği olarak değiştirerek bugün 
kullanılan şekline yaklaşmasını sağ-
lamıştır. Lizbon Antlaşması (2009) 
ise bugün kullanılan mekanizmanın 
yapısını ortaya koymuş ve unsurları-
nı belirlemiştir. 

Güçlendirilmiş işbirliği hem Lizbon 
Antlaşması ile değişik AB Antlaş-
ması’nda hem de Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkındaki Antlaşma’da 
(ABİHA) düzenlenmektedir. AB Ant-
laşması’nda yer alan düzenlemeler 
işbirliğinin daha çok kurumsal boyu-
tunu ortaya koymaktadır. ABİHA’da 
yer alan düzenlemeler ise daha çok 
mekanizmanın teknik boyutu ile il-
gilidir. Lizbon Antlaşması çerçeve-
sinde güçlendirilmiş işbirliği, hem 
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası 
(ODGP) alanında hem de ODGP dı-
şında kalan AB’nin politika alanları 
yönünden kurulabilmektedir. Bu 
ikincisi yönünden Cezai Konularda 
Adli İşbirliği ve Polis İşbirliği kendi-
ne has birtakım düzenlemeler içer-
mektedir.

ODGP dışında kalan AB’nin politika 
alanları bakımından güçlendirilmiş 
işbirliği mekanizması, Birliğin he-
deflerini ileri götürmeyi, çıkarlarını 
korumayı ve bütünleşme sürecini 
güçlendirmeyi amaçlamalıdır. En az 
9 Üye Devletten oluşması gereken 

güçlendirilmiş işbirliğine son çare 
olarak başvurulmalı ve işbirliği tüm 
Üye Devletlere her zaman için açık 
olmalıdır. Güçlendirilmiş işbirliği, 
kurucu antlaşmalarda öngörülen 
sınır ve kurallar çerçevesinde ku-
rulabilecek, ancak uygulama alanı 
Birliğin münhasır olmayan yetkile-
ri çerçevesinde belirlenecektir. Bir 
güçlendirilmiş işbirliği mekanizması 
kurulurken bazı ilkelere uyulması 
zorunludur. İşbirliğinin iç pazara ve 
ekonomik, sosyal ve yersel uyuma 
halel getirmemesi gerekmektedir. 
Ayrıca bir işbirliği Üye Devletler 
arasındaki ticarette bir engel veya 
ayrımcılık oluşturamaz ve yine Üye 
Devletler arasındaki rekabeti bo-
zamaz. Bu mekanizma, işbirliğine 
katılmayan Üye Devletlerin hak ve 
yükümlülüklerine saygı gösterilmesi 
ve işbirliğinin her zaman tüm Üye 
Devletlere açık olması gibi ilkeleri 
de içerisinde barındırmaktadır. Güç-
lendirilmiş işbirliği kurmak isteyen 
Üye Devletler Komisyon’a bir talep-
te bulunacaktır. Komisyon, kendisi-
ne gelen bu talep üzerine Konsey’e 
bir öneri sunabilir. Güçlendirilmiş 
işbirliğinin kurulabilmesi için gerekli 
yetki izni ise Avrupa Parlamento-
su’nun muvafakatini aldıktan sonra 
Konsey tarafından verilmektedir. 

Lizbon Antlaşması’nın bu yapısal 
reformu ile birlikte güçlendirilmiş 
işbirlikleri kurulmaya başlamıştır. 
Mekanizmaların kurulumu, me-
deni hukuk alanında boşanma ve 
yasal ayrılığa uygulanacak hukuk 
konusu ile ilk defa gündeme gelmiş 
(1259/2010 sayılı Tüzük), sonrasın-
da ise yıllardan beri süregelen bir 
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sorun olarak görülen Yeknesak Etki-
li Avrupa Patenti için uygulanmıştır 
(1257/2012 sayılı Tüzük). Üçüncü 
alan olan finansal işlem vergile-
ri alanında güçlendirilmiş işbirliği 
mekanizması oluşturulmuş ancak 
uygulama henüz başlamamıştır 
(2013/52 sayılı Karar). Son aşama-
da yine uzun süre tartışma konusu 
yapılmış ve Birlik çerçevesinde bir 
sonuca varılamayan evlilik/kayıtlı 
beraberliklerde mal rejimleri hak-
kındaki işbirliği kurulmuş ve işleme-
ye başlamıştır (2016/1103 sayılı Tü-
zük ve 2016/1104 sayılı Tüzük).

Cezai Konularda Adli İşbirliği ve Po-
lis İşbirliği alanında işbirliklerinin 
kuruluşu ise bazı yönlerden değişik-
lik göstermektedir. Bir örnek olarak 
ABİHA md. 86’da Avrupa Savcılığı 
Ofisi’nin kurulumu gösterilebilir. 
Burada, Birliğin mali çıkarlarını et-
kileyen suçlarla mücadele etmek 
amacıyla, Konsey’in, özel yasama 
usulü uyarınca hareket ederek, tü-
zükler vasıtasıyla, Eurojust bünye-
sinde bir Avrupa Savcılığı Ofisi kura-
bileceği düzenlenmiştir. Ofisin kuru-
lumu bakımından Konsey’de oy bir-
liğinin sağlanamaması halinde, en 
az dokuz Üye Devletten oluşan bir 
grup, taslak tüzüğün AB Zirvesi’nde 
ele alınmasını talep edebilecektir. 
Konsensüs sağlanamaması ve en az 
dokuz Üye Devletin ilgili taslak tü-
zük temelinde güçlendirilmiş işbirli-
ği kurmak istemesi halinde, bu dev-
letler taleplerini Avrupa Parlamen-
tosu, Konsey ve Komisyon’a bildirir. 
Bu durumda güçlendirilmiş işbirliği 
için yetki verilmiş sayılmaktadır. Ni-
tekim 2017 yılında 22 Üye Devletin 

katılımıyla Avrupa Savcılığı Ofisi ku-
rulmuş, ancak henüz faaliyete geç-
memiştir (2017/1939 sayılı Tüzük).

ODGP alanında kurulacak işbirlikleri 
bakımından usul ABİHA md. 329 ile 
düzenlenmiştir. Buna göre araların-
da güçlendirilmiş işbirliği kurmak 
isteyen Üye Devletler bu talepleri-
ni Konsey’e bildirecektir. Bu talep, 
Yüksek Temsilci’ye ve Komisyon’a 
iletilecektir. Yüksek Temsilci’nin gö-
rüşü istemde bulunulan işbirliğinin 
ODGP ile uyumlu olup olmadığı, 
Komisyon’un görüşü ise işbirliğinin 
diğer Birlik politikalarıyla uyumlu 
olup olmadığı hakkında olacaktır. 
Avrupa Parlamentosu bu süreçte 
kısmen pasif kalmaktadır, çünkü 
güçlendirilmiş işbirliğine ilişkin ta-
lep sadece bilgilendirme amacıyla 
kendisine iletilmektedir. Nihayetin-
de yetkilendirme kararını Konsey oy 
birliği ile alacaktır. ABA’nın 2. Kesimi 
ise Ortak Güvenlik ve Savunma Po-
litikası (OGSP) ile ilgili hükümleri ay-
rıca içermektedir. Burada OGSP’nin 
sağlayacağı imkânların kullanım 
amaçları ve usulleri belirtildikten 
sonra güçlendirilmiş işbirliğine bel-
li açılardan benzeyen, daimi yapı-
sal işbirliğine ilişkin hükümlerin de 
kurucu antlaşma metnine eklendiği 
görülmektedir. Buna göre askeri ka-
biliyetleri daha yüksek kriterleri kar-
şılayan ve zorluk derecesi en yüksek 
görevler için birbirlerine karşı daha 
bağlayıcı taahhütlerde bulunan Üye 
Devletler, Birlik çerçevesinde bir da-
imi yapısal işbirliği kurabilecektir. 
2017 yılında 25 Üye Devletin katılı-
mı ile daimi yapısal işbirliği (PESCO) 
kurulmuştur. 
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Gümrük Birliği  
(Customs Union)

–T. Mesut EREN–

Gümrük Birliği (GB) ileri bölgesel 
ekonomik entegrasyon çeşitlerin-
den biridir. Uluslararası ticarette, 
Serbest Ticaret Anlaşmasından 
(STA) bir sonraki, ortak pazardan 
bir önceki aşamadır. İki veya daha 
fazla sayıda ülkenin karşılıklı ola-
rak aralarındaki gümrük vergileri 
ile kotaların ve eş etkili vergilerin 
kaldırıldığı ve ayrıca üçüncü ülke-
lere karşı ortak gümrük tarifesinin 
uygulandığı bir durumu tanımlar. 
Birliğe üye olacak ülkelerin ticaret 
politikaları üzerindeki hükümranlık 
haklarından vazgeçmeleri gerek-
tiğinden, STA ile kıyaslandığında 
siyasi açıdan gerçekleştirilmesi çok 

kolay bir oluşum değildir. 

Bölgesel ekonomik bütünleşmele-
re, GATT’ın ve dolayısıyla 164 üyeli 
Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) 
en önemli ilkesi olan en çok kayı-
rılan ülke prensibine (Most Favou-
red Nation Principle) aykırılık teşkil 
etmesine rağmen GATT anlaşma-
sının XXIV. maddesinde öngörülen 
istisnaları karşılamaları koşuluyla 
izin verilebilmektedir. Nisan 2021 
itibarıyla DTÖ’ye kote edilmiş ve 
yürürlükte olan bölgesel ticaret 
anlaşmalarının sayısı 346’dır. 

Gümrük Birliğinin ekonomik etki-
leri incelenirken birbirine zıt yönlü 
çalışan iki etki incelenir. Ticaret ya-
ratıcı etkiler (trade creation effect) 
ve ticaret saptırıcı etkiler (trade 
diversion effect). Birinci etki enteg-
rasyon öncesi durumla kıyaslan-
dığında üyeler arasında ticarette 
artışı ifade eder ve refah arttırıcı 
olumlu bir etkiye neden olur. İkinci 
etki olarak belirtilen ticaret sapma-
sı ise ticaretin, entegrasyon son-
rasında gümrük birliği dışında ka-
lan düşük maliyetli üreticiden, GB 
içindeki yüksek maliyetli üreticiye 
doğru kaymasıdır ve refah azaltıcı 
yani olumsuz bir etkiye neden ol-
maktadır. Oluşturulan GB’nin üye 
ekonomilerinde nasıl bir etkiye yol 
açtığı bu iki etkinin incelenmesi ile 
bulunur hangi etki ağır basıyor-
sa sonucu o belirler. Örnek olarak 
Türkiye – AB Gümrük Birliği ve 
1968-1993 yılları arasındaki Avru-
pa Birliği (AB) gösterilebilir. 
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Gümrük İşbirliği Komitesi 
(Customs Cooperation 
Committee)

–Sanem BAYKAL–

Gümrük İşbirliği Komitesi, Ankara 
Anlaşması’nın Ortaklık Konseyi’ni 
görevlerinde kendisine yardımcı 
olabilecek her komiteyi kurmaya 
yetkili kılan 24. maddesine dayanı-
larak, 15 Aralık 1969 tarihli ve 2/69 
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) 
kararıyla kurulmuştur. 

Komite bir yandan üye devletlerin 
gümrük uzmanlarından ve Komis-
yondaki ilgili memurlardan, öte 
yandan Türk gümrük uzmanların-
dan oluşur.

1970’lerde ve 80’lerde ilişkilerdeki 
sorunlar nedeniyle sık ve düzen-
li toplanamayan Komite, 3 Aralık 
1992 tarihinde gerçekleştirdiği 10. 
toplantısından itibaren düzenli iş-
leyen ve gümrük birliğinin tamam-
lanması sürecinde gümrüklerle ilgili 
teknik hususları ele alarak Ortaklık 
Konseyi’ne yardım etmiştir. Güm-
rük birliğinin tamamlanmasından 

sonra ise görev alanı çerçevesinde 
karşılaşılan teknik sorunların ele 
alınıp çözümler arandığı aktif bir ze-
min halini almıştır. Komite, Brüksel 
ve Ankara olmak üzere yılda iki kez 
toplanmaktadır. 

Görevi Ankara Anlaşması’nın güm-
rükle ilgili hükümlerinin doğru ve 
yeknesak bir şekilde uygulanması 
amacıyla taraflar arasında idari iş-
birliğini sağlamak ve Ortaklık Ko-
mitesi’nin gümrük alanında ken-
disine tevdi edebileceği her türlü 
diğer görevi yürütmektir. 1/95 sayılı 
OKK, Birlik Gümrük Kodu ve Uygu-
lama Yönetmeliği ile düzenlenen 
bazı alanlarda (ürünlerin menşei, 
gümrük kıymeti, gümrük beyanları, 
serbest dolaşıma giriş, askıya alma 
düzenlemeleri, gümrük borcu, baş-
vuru hakkı vb.) mevzuat uyumunun 
sağlanması ve ilgili hükümlerin uy-
gulanması için gerekli tedbirlerin 
alınması sorumluluğunu Gümrük 
İşbirliği Komitesi’ne vermiştir.

Gümrük İşbirliği Komitesi bütün ça-
lışmaları hakkında Ortaklık Komite-
si’ni düzenli olarak bilgilendirir ve 
toplantı gündemini önceden Ortak-
lık Konseyi aracılığıyla Ortaklık Ko-
mitesi’ne gönderir. Komitenin karar 
alma yetkisi bulunmamaktadır. An-
cak kararların hazırlığı aşamasında 
katkı sağlar.
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Gümrük Birliği Ortak 
Komitesi (GBOK) 
(Customs Union Joint 
Committee (CUJC))

–Sanem BAYKAL–

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 
(OKK) ile tesis edilen Türkiye – Av-
rupa Birliği (AB) Gümrük Birliği çer-
çevesinde ve ilgili kararla kurulmuş 
bir ortaklık organıdır. OKK’nın 52. 
maddesi ile Ankara Anlaşması’nın 
24. maddesine uygun olarak kurul-
muştur. 

Gümrük Birliği Ortak Komitesi 
(GBOK) bilgi ve görüş alışverişi sağ-
lar. Ortaklık Konseyi’ne tavsiye-
lerde bulunur ve gümrük birliğinin 
düzgün işleyişini teminen görüş 
bildirir. Akit taraflar bu kararın uy-
gulanmasında çıkan sorunlarla ilgili 
olarak Komite bünyesinde danışma-
larda bulunurlar. GBOK kendi işleyiş 
kurallarını belirler. Taraflar arasında 
bilgi alışverişi ile Ortaklık Konseyi’ne 
tavsiyelerde bulunulması, gümrük 
birliğinin düzenli işleyişi için görüş 
oluşturulması faaliyetlerini yerine 
getirmektedir. 

1/95 sayılı OKK’nın 53. maddesinde 

Komitenin oluşumu ve işleyişiyle il-
gili hükümler yer almaktadır. Buna 
göre Komitenin başkanlığını 6 ay 
Türkiye, 6 ay Komisyon yürütecek-
tir. Komite Türkiye, Komisyon ve 
Üye Devlet temsilcilerinden oluşa-
cak ve ayda en az bir defa toplana-
caktır. Bundan başka Komite Başka-
nın çağrısı üzerine veya taraflardan 
birinin talebi üzerine toplanır. Uygu-
lamada ise Komite yılda bir ya da iki 
kez toplanabilmektedir. 

GBOK çalışmalarında kendisine yar-
dımcı olacak şekilde alt komiteler 
ve çalışma grupları oluşturabilmek-
tedir. Temel işlevi, gümrük birliğinin 
işleyişiyle doğrudan ilgili alanlarda 
öngörülen mevzuat uyumu ilkesine 
bağlı kalınmasına yönelik bir danış-
ma prosedürünün oluşturulmasıdır. 
Bu çerçevede bir olumsuzluk ortaya 
çıkması durumunda GBOK karşılıklı 
kabul edilebilir bir çözüm bulmaya 
gayret gösterir.
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Gümrük Kodu  
(Customs Code)

–İlke GÖÇMEN–

Gümrük Kodu, tarihsel gelişimi ve 
içeriği yönünden ele alınabilir. 

Gümrük Kodu, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu (AET) Antlaşması ile ku-
rulmak istenen gümrük birliğinin 
ve ortak pazarın bir unsuru olan 
malların serbest dolaşımı gereği, 
pozitif bütünleşme çerçevesinde, 
çıkarılan tasarruflardan birisidir. En 
başta, gümrük kuralları ve usulleri 
ile ilgili hukuk kuralları peyderpey 
ve dağınık biçimde düzenlenmiş-
ti. 2913/92 sayılı Tüzük –Topluluk 
Gümrük Kodu–, bu alanda ortak ku-
rallar getiren ilk düzenleme olmuş-
tur. 2913/92 sayılı Tüzük, yürürlüğe 
girdikten sonra gerek hukuki gerek 
maddi gelişmeler çerçevesinde de-
vamlı ve esaslı biçimde değiştiril-
miştir. 450/2008 sayılı Tüzük –Top-
luluk Gümrük Kodu (Modern Güm-
rük Kodu)–, kağıt temelli bildirimin 
ve işlemenin istisna, elektronik 
bildirimin ve işlemenin kural haline 
geldiği gerçeği karşısında gümrük 
prosedürlerini modernize etmek 
adına 2913/92 sayılı Tüzük’ün yerini 
almıştır. 952/2013 sayılı Tüzük –Bir-
lik Gümrük Kodu–, özellikle Lizbon 
Antlaşması (2009) ile getirilen yasa-
ma tasarrufu, yasama dışı tasarruf 
(yetki devrine dayanan tasarruf ve 
uygulama tasarrufu) ayrımını yansı-
tabilmek adına, 450/2008 sayılı Tü-
zük’ü yeniden biçimlendirerek onun 
yerine geçmiştir. 

Gümrük Kodu’nun içeriği ile ilgili 
şu tespitler yapılabilir. Kod, Birlik 
gümrük alanına sokulan veya Birlik 
gümrük alanından çıkarılan mallara 
uygulanacak genel kuralları ve pro-
sedürleri ortaya koymaktadır. Kod, 
kural olarak, Birlik gümrük alanı 
çapında birörnek uygulanır. Birlik 
gümrük alanı ise, ana hatlarıyla, AB 
Üye Devletlerinin ülkelerini –kara-
suları, iç sular ve hava sahası dâhil 
olmak üzere– içerir. Kod, kendisini 
temel alan yetki devrine dayanan 
tasarruflar ve uygulama tasarrufları 
ile birlikte ve Ortak Gümrük Tarife-
si, gümrük vergisinden muafiyete 
ilişkin AB sistemi oluşturan mevzu-
at ve –AB açısından uygulanabilir 
olduğu ölçüde– gümrük hükümleri 
içeren uluslararası anlaşmalar ile 
birlikte AB gümrük mevzuatının bir 
parçasını oluşturur. Kod, ana hat-
larıyla, gümrük mevzuatı ile ilgili 
kişilerin hakları ve yükümlülükleri, 
ticaretteki mallar yönünden ithalat 
veya ihracat vergisinin ve diğer ön-
lemlerin uygulanmasına temel oluş-
turan etmenler, gümrük tahakkuku 
ve teminatları, Birlik gümrük alanı-
na getirilen mallar, gümrük statüsü, 
bir malı gümrük prosedürüne tabi 
tutma, malların doğrulanması, ser-
best dolaşıma girişi ve tasfiye edil-
mesi ve ithalat vergisinden muafi-
yet, özel prosedürler, Birlik gümrük 
alanından çıkarılan mallar ve elekt-
ronik sistemler ile ilgili düzenleme-
ler getirmektedir. 
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Gümrük Tarife İstatistik 
Pozisyonu (Customs Tariff 
Statistics Position) 

–Zafer Can DARTAN– 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 
(GTİP), genel olarak tarife cetveli-
nin yerine kullanılıp, aslında Türk 
Gümrük Tarife Cetveli’nde 12 haneli 
koda verilen isimdir. Tüm dünyada, 
her ülkenin tarife cetvelinin esası-
nı Armonize Sistem Nomenklatürü 
(AS) oluşturmaktadır. Nomenklatür, 
uluslararası kurallara ve yorumlara 
göre uluslararası ticarete konu olan 
tüm malların sistemli bir şekilde nu-
maralandırılması veya isimlendiril-
mesi anlamına gelmektedir. 6 haneli 
sayısal kodlardan oluşan Armonize 
Sistem, uluslararası ticaret istatis-
tikleri ve ülkelerin gümrük tarifele-
ri için global bir alt yapı oluşturur. 
Resmi adı Armonize Mal Tanımı ve 
Kodlama Sistemi olan Armonize Sis-
tem, uluslararası ticarete konu olan 
tüm mallar için kullanılmakta olan 
uluslararası bir ticari sınıflandırma 
sistemidir. 

Armonize Sistem’de uluslararası ti-
carete konu olan tüm ürünler belirli 
bir mantık ve sistematik içerisinde 
sınıflandırılmaktadır. Uluslararası 
düzeyde Armonize Sistem ile ilgili 

düzenlemeler, Dünya Gümrük Ör-
gütü tarafından yapılmakta olup, 
Türkiye’de, tarife cetveli ile ilgili so-
rumlu kurum Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı’dır. Gümrüklerde ürünler bu 
kodlar kullanılarak işlem görürler. 
Her bir eşya/eşya grubu için bir özel 
bir GTİP bulunmaktadır. Gümrükler-
de bu ürünler bu kodlar üzerinden 
kayıt altına alınmakta ve yine işlem 
görürken bu kodlar üzerinden işlem-
ler tamamlanmaktadır. Armonize 
Sistemi ticaret için bu kadar önem-
li kılan şey ise ürünler için evrensel 
bir ticaret dili oluşturması ve ürün 
kodlaması ve uluslararası ticaret 
için vazgeçilmez bir araç olmasıdır. 
Kısaca, Armonize Sistem kodunun, 
ürünlerin gümrük işlemlerindeki bir 
çeşit “kimlik numarası” olduğu da 
söylenebilir. GTİP ise Armonize Site-
mi esas alan ve ilk altı hanesi Armo-
nize Sitemle aynı olan Türk Gümrük 
Tarife Cetvelindeki 12 haneli koda 
verilen isimdir. 

Armonize sisteme teknik olarak ba-
kıldığında şunlar söylenebilir: Armo-
nize sistem, 21 bölüm ve 96 fasıldan 
oluşan bir sınıflandırmaya sahiptir. 
Fasıl, gümrük tarife cetvelinde 2 ha-
neli koda verilen isimdir. Fasıllar 2 
haneli kodlara, her bir fasıl 4 haneli 
kod dan oluşan pozisyonlara ve her 
bir pozisyon ise 6 haneli kod olan 
alt pozisyonlara ayrılmıştır. Başka 
bir ifadeyle, 2 haneli kodlarla ifade 
edilen fasıllara, 2’şer hane eklene-
rek 4 haneli kodlar olan pozisyonlar 
ve pozisyonlara da 2’şer hane ekle-
nerek 6 haneli alt pozisyonlar oluş-
turulmuştur. Örnek olarak; 020110 
kodu, Büyükbaş Hayvanların Etleri; 
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Karkas, yarım karkas ifade etmekte-
dir. 02 faslı, 01 pozisyonu, 10 ise alt 
pozisyonu belirtir. 6 haneli koddan 
sonraki ürünlerin detay sınıflandır-
ması kod sayısı açısından da (hane 
sayısı açısından) ülkelerin gümrük 
tarife cetvellerinden farklılıklar gös-
terebilmektedir. Türkiye’de ürünler 
en detaylı haliyle 12 haneli kod ile ifa 
edilirken buna karşın ABD, AB, Gü-
ney Kore, Kanada ve Çin’de 10 ha-
neli kodla; Japonya ve Moldova’da 
9 haneli kodla ve son olarak Hindis-
tan’da ise 8 haneli kodla sınıflandı-
rılma yapılmaktadır. 
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Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşması 
(General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT))

–Emre ATAÇ–

İngilizce adı “General Agreement on 
Tariffs and Trade” kelimelerinin baş 
harflerinin bir araya gelmesinden 
oluşan GATT, “Gümrük Tarifeleri ve 

Ticaret Genel Anlaşması” anlamı-
na gelmektedir. İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında, dünyada barışı yeniden 
tesis ederek sürekli kılmak amacıy-
la, uluslararası ekonomik işbirliği-
nin arttırılması gerektiği düşüncesi 
herkes tarafından benimsenmiştir. 
Bu çerçevede, ülkelerin kalkınma 
çabalarına yardımcı olmak, ulus-
lararası likidite ve mali güven gibi 
ihtiyaçlara cevap vermek ve ulus-
lararası ticareti de serbestleştirip, 
artırmak amacıyla savaş sonrasında 
üç kurumun oluşturulması yoluna 
gidilmiştir. Bunlar Uluslararası Para 
Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB) ve 
GATT gibi “Bretton Woods” kurum-
larından oluşmaktadır. 

Uluslararası mali alanda sağlanan 
işbirliğinin yanı sıra, uluslararası ti-
caretin serbestleştirilmesi yönünde 
de benzer bir işbirliğine ihtiyaç du-
yulması sonucunda, 50 kadar ülke-
nin temsilcisi tarafından “Uluslara-
rası Ticaret Örgütü” (International 
Trade Organisation – ITO) adı veri-
len bir uluslararası örgütün kurul-
ması yoluna gidilmiştir. Öte yandan, 
ITO’nun kuruluş müzakereleri de-
vam ederken, belirli mallar üzerinde 
tarife indirimlerinde bulunmak ve 
ITO’nun ülkelerce onaylanmasına 
kadar geçecek sürede bu indirimle-
ri bir an önce uygulamaya koymak 
amacıyla, 23 ülke Ekim 1947’de Ce-
nevre’de “geçici” olması düşünülen 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması’nı (GATT) imzalamışlar-
dır. 1951 yılında İngiltere – Torqu-
ay’da yapılan müzakerelerde, başka 
birçok ülke ile beraber Türkiye’nin 
de GATT’a katılması görüşülmüştür. 
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Türkiye anlaşmayı 1953 yılında im-
zalayarak taraf olmuştur.

Uluslararası Ticaret Örgütü’nün ku-
rulma çabalarının başarısızlıkla so-
nuçlanması üzerine, “geçici” olma 
özelliğine rağmen, Gümrük Tarifele-
ri ve Ticaret Genel Anlaşması 1948-
1994 yılları arasında uygulanmış ve 
dünya ticaretinde genel kabul gören 
bir platform oluşturmuştur. 1948 yı-
lından bu yana, uluslararası kural ve 
disiplinlerin daha da iyileştirilmesi 
ve güçlendirilmesi amacıyla sekiz 
çok taraflı müzakere turu gerçekleş-
tirilmiştir.

GATT üyesi ülkeler, yönetimin te-
melini oluşturmaktadırlar. Örgütün 
başlıca dört organı bulunmaktadır. 
Kuruluşun en üst yetkili organı Ge-
nel Kurul’dur. Genel Kurul’da her 
üyenin tek bir oy hakkı söz konusu-
dur. Kararlar basit çoğunlukla alın-
maktadır. Temsilciler Konseyi, akde-
dici taraflar adına işleri yürütmekte 
olup bağımsız bir organ gibi hareket 
etmektedir. 1975 yılında kurulan 
Danışma Grubu, Genel Kurul’a ulus-
lararası ticaretle ilgili tavsiyelerde 
bulunmaktadır. Bu organların yanı 
sıra çeşitli konuları takip ve denetle-
me görevi ile Ticaret Kalkınma Komi-
tesi, Ödemeler Dengesi Kısıtlamaları 
Komitesi, Katılan Ülkeler Komitesi, 
Tekstil Komitesi, Tarife Ayrıcalıkları 
Komitesi, Koruma Komitesi, Bütçe 
ve Finans Yönetim Komitesi gibi Ko-
miteler de kurulmuştur.

GATT Anlaşmasının içeriğine bakar-
sak dört temel ilkenin bu bağlamda 
öne çıktığını görürüz: Birinci ilke: 

Üye ülkeler arasındaki ticaret ayı-
rımcılığı yasaklayan en çok kayrılan 
ülke prensibi dir (most favoured na-
tion principle – MFN). Bu kural uya-
rınca üye ülkelerin biri GATT üyesi 
olsun veya olmasın, herhangi bir 
ülkeye, herhangi bir gümrük kolay-
lığı sağladığı takdirde bu kolaylıktan 
Anlaşmaya taraf ülkelerin tümünün 
faydalanmasını sağlamak zorunda-
dır. İkinci ilke: GATT üyesi ülkeler, sa-
nayilerini sadece gümrük tarifeleri 
ile koruyacaklar ve diğer önlemlere 
başvurmayacaklardır. Bu ilke, ithal 
kotalarının yerli sanayinin korun-
ması amacıyla kullanımının yasak-
lanmış olmasıdır. Bu ilkenin istisna-
ları Genel Anlaşmada belirtilmiştir. 
Buna göre, geçici ödemeler dengesi 
zorluğu çeken ülkeler bir süre için 
ithalat kısıtlamalarına gidebilecek-
lerdir. Üçüncü ilke: Üyeler arasında 
ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda 
GATT arabuluculuk görevi üstlenme-
si ilkesidir. Bu şekilde anlaşmazlıkla-
rın dünya ticareti üzerinde olumsuz 
etki yapacak şekilde sürüncemede 
kalmasının önüne geçilmesi amaç-
lanmaktadır. Dördüncü ilke: GATT 
çerçevesinde üye ülkeler ticareti 
serbestleştirmek amacıyla zaman 
zaman tarife indirimleri yapacaklar 
ve diğer ticareti kısıtlayıcı önlemleri 
azaltmak üzere kendi aralarında gö-
rüşmelerde bulunacaklardır.
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Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasının (GATT) VII’inci Madde-
sinin Uygulanmasına Dair Anlaşma-
nın Onaylanmasının Uygun Bulundu-
ğu Hakkında Kanun(1988, 26 Mayıs), 
T.C. Resmi Gazete, (Sayı: 1982),

https://www.tbmm.gov.tr/tutanak-
lar/KANUNLAR_KARARLAR 

GATT. “The Text Of The General Ag-
reement On Tarıffs And Trade”. 

https://www.wto.org/english/do-
cs_e/legal_e/gatt47.pdf 

Gümrük Vergisi Yasağı 
(Prohibition of Customs 
Duties) 

–İlke GÖÇMEN–

Gümrük vergisi yasağı, tarihsel geli-
şimi ve içeriği yönünden ele alınabi-
lir. 

Gümrük vergisi yasağı, gümrük ver-
gisine eş etkili vergi yasağı ile bir-
likte, ilk olarak, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu (AET) Antlaşması ile ön-
görülmüştür. Bu yasak, bu Antlaşma 
ile kurulmak istenen gümrük bir-
liğinin ve ortak pazarın bir unsuru 
olan malların serbest dolaşımının 
alt unsurlarından bir tanesidir. Bu 
yasak, orijinal kurucu antlaşma ile 
getirildikten sonra kurucu antlaşma 
değişikliği ile, yani Avrupa Tek Se-
nedi (1987), Maastricht Antlaşma-
sı (1993), Amsterdam Antlaşması 
(1999), Nice Antlaşması (2003) ve 
Lizbon Antlaşması (2009) ile kayda 

değer bir değişiklik geçirmemiştir.

Gümrük vergisi yasağı, hem gümrük 
birliği hem de iç pazar ile bağlantılı 
olsa bile, esasen, gümrük birliğinin 
ana bileşenlerinden birisidir. Nite-
kim Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hak-
kında Antlaşma’nın (ABİHA) 28(1). 
maddesine göre: 

“Birlik, mal ticaretinin tümünü kap-
sayan ve Üye Devletler arasındaki it-
halatta ve ihracatta gümrük vergileri 
ve eş etkili tüm vergilerin yasaklan-
masını ve üçüncü ülkelerle ilişkilerde 
ortak gümrük tarifesinin kabulünü 
içeren bir gümrük birliğini kapsar.”

Gümrük vergisi yasağı, gümrük ver-
gisine eş etkili vergi yasağı ile birlik-
te, ABİHA’nın 30. maddesinde dü-
zenlenmiştir. Buna göre: 

“Üye Devletler arasındaki ithalatta 
ve ihracatta gümrük vergileri ve eş 
etkili vergiler yasaktır. ...” 

Gümrük vergisi kavramı, birincil hu-
kuk veya ikincil hukuk aracılığıyla 
tanımlanmadığı gibi, Avrupa Birli-
ği Adalet Divanı (ABAD) tarafından 
da ele alınmamıştır. Gümrük vergisi 
kavramı, bir tarife temelinde belir-
lenmiş olan, ihracatçı tarafından kö-
ken devlete veya ithalatçı tarafından 
ev sahibi devlete ödenmek üzere be-
lirli bir oran veya miktar üzerinden 
talep edilen mali yük olarak tanımla-
nabilir. Eğer Üye Devletler arasındaki 
ithalatta ve ihracatta gümrük vergisi 
söz konusuysa bu, mutlak olarak ya-
saktır. 
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Gümrük vergisi yasağına örnek ola-
rak, kıyasen, Van Gend en Loos da-
vası (Case 26/62) gösterilebilir. 
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Gümrük Vergisine 
Eş Etkili Vergi Yasağı 
(Prohibition of Charges 
Having an Equivalent 
Effect to a Customs Duty)

–İlke GÖÇMEN–

Gümrük vergisine eş etkili vergi ya-
sağı, tarihsel gelişimi ve içeriği yö-
nünden ele alınabilir. 

Gümrük vergisine eş etkili vergi ya-
sağı, gümrük vergisi yasağı ile bir-
likte, ilk olarak, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu (AET) Antlaşması ile ön-
görülmüştür. Bu yasak, bu Antlaşma 
ile kurulmak istenen gümrük bir-

liğinin ve ortak pazarın bir unsuru 
olan malların serbest dolaşımının 
alt unsurlarından bir tanesidir. Bu 
yasak, orijinal kurucu antlaşma ile 
getirildikten sonra kurucu antlaşma 
değişikliği ile, yani Avrupa Tek Se-
nedi (1987), Maastricht Antlaşma-
sı (1993), Amsterdam Antlaşması 
(1999), Nice Antlaşması (2003) ve 
Lizbon Antlaşması (2009) ile kayda 
değer bir değişiklik geçirmemiştir.

Gümrük vergisine eş etkili vergi ya-
sağı, hem gümrük birliği hem de İç 
Pazar ile bağlantılı olsa bile, esa-
sen, gümrük birliğinin ana bileşen-
lerinden birisidir. Nitekim Avrupa 
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaş-
ma’nın (ABİHA) 28(1). maddesine 
göre: 

“Birlik, mal ticaretinin tümünü kap-
sayan ve Üye Devletler arasındaki 
ithalatta ve ihracatta gümrük ver-
gileri ve eş etkili tüm vergilerin ya-
saklanmasını ve üçüncü ülkelerle 
ilişkilerde ortak gümrük tarifesinin 
kabulünü içeren bir gümrük birliğini 
kapsar.”

Gümrük vergisine eş etkili vergi ya-
sağı, gümrük vergisi yasağı ile birlik-
te, ABİHA’nın 30. maddesinde dü-
zenlenmiştir. Buna göre: 

“Üye Devletler arasındaki ithalatta 
ve ihracatta gümrük vergileri ve eş 
etkili vergiler yasaktır. ...” 

Gümrük vergisine eş etkili vergi 
kavramı, birincil hukuk veya ikincil 
hukuk aracılığıyla tanımlanmamış-
sa da Avrupa Birliği Adalet Divanı 
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(ABAD) tarafından tanımlanmıştır. 
Commission v Italy kararına (Case 
24/68) göre, gümrük vergisine eş 
etkili vergi, Avrupa Birliği (AB) içi 
bir sınırı geçmesi nedeniyle, yerli ya 
da yabancı mallara tek taraflı olarak 
yüklenen ve dar anlamda gümrük 
vergisi olmayan –miktarı ve şekli 
veya uygulama biçimi nasıl olursa 
olsun– her türlü parasal yük anla-
mına gelir. Bu bakımdan, Diaman-
tarbeiders kararına (Joined cases 2 
and 3/69) göre, bu parasal yükün 
devletin yararına yüklenip yüklen-
mediği veya ayrımcı ya da koruyucu 
bir etkisinin olup olmadığı ile vergi-
ye muhatap kalan ithal ürün ile yerli 
ürün arasında rekabet olup olmadı-
ğı herhangi bir önem taşımaz. Eğer 
Üye Devletler arasındaki ithalat ve 
ihracatta gümrük vergisine eş etkili 
vergi söz konusuysa bu, mutlak ola-
rak yasaktır. 

Gümrük vergisine eş etkili vergi 
örneği olarak Donner kararı (Case 
39/82) veya Viamar kararı (C–
402/14) gösterilebilir. 
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Gümrükler 2020 
(Customs 2020)

–Ceran ARSLAN OLCAY–

Gümrükler 2020, üye ülkelerdeki 
gümrük idarelerinin bilgi kapasitele-
rini ve uzmanlıklarını artırmaya yö-
nelik geliştirilmiş bir işbirliği progra-
mıdır. Trans-Avrupa bilgi sistemleri-
nin ortaklaşa yürütülmesi, Üye Dev-
letlerdeki kurum çalışanlarını bir 
araya getirerek iletişim ağının oluş-
turulması program amaçlarının ba-
şında gelmektedir. 2014-2020 Mali 
Planı süresince belirlenmiş program 
bütçesi 522,9 milyon Avro’dur. Bu 
kapsamda; Birliğin ve Üye Devlet-
lerin ekonomik, finansal çıkarlarının 
ve fikri ve sinai hakların korunması, 
gümrük otoritelerinin idari kapasi-
telerinin iyileştirilmesi yoluyla Av-
rupalı işletmelerin rekabet gücünün 
artırılması hedeflenmektedir.

Bu hedeflere ulaşmak için, bilgisa-
yarlı otomasyonun geliştirilmesi, 
gümrükleme süreçlerinin ve kont-
rol mekanizmalarının modern ve 
uyumlaştırılmış yaklaşımlarla yü-
rütülmesi, meşru ticaretin hızlan-
dırılması, uyum maliyetlerinin ve 
idari işlem yükünün azaltılması ve 
gümrük otoritelerinin işleyişinin iyi-
leştirilmesi, programın öncelikleri 
olarak belirlenmiştir.
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Gümrükler 2020 programı hedef 
odaklı bir program olarak tasarlan-
mıştır. Program, 2014-2020 çok yıllı 
mali plan kapsamında, “gümrükler 
için çok yıllı-eylem planı” ile ilgili 
1294/2013 sayılı Tüzük ile yürürlü-
ğe girmiştir. Program kapsamındaki 
tüm eylem planları stratejik ve viz-
yoner bakış açısıyla “yıllık iş plan-
ları” şeklinde planlanmıştır. Avrupa 
2020 Stratejisi doğrultusunda prog-
ram önceliği akıllı büyüme, yol ha-
ritası ise Avrupa için dijital gündem 
olarak belirlenmiştir. 

Program kapsamında, enformasyon 
ve teknoloji alanındaki program ge-
liştirme faaliyetleri; özellikle yeni 
bilgi sistemleri ve kalite yönetimi, 
seminer, çalıştay, iş ziyaretleri ve 
benzeri faaliyetlerden oluşan ortak 
eylemler, kişilerin yetkilerinin artı-
rılmasına yönelik projeler finanse 
edilmektedir. Programın yürütül-
mesinden sorumlu kuruluş Komis-
yon olup üye ülkelerden seçilmiş 
delegelerin oluşturduğu Gümrükler 
2020 Komitesi tarafından destek-
lenmektedir.
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Güney Amerika Ortak 
Pazarı (Southern 
Common Market 
(MERCOSUR))

–Melis BOSTANOĞLU–

Güney Amerika Ortak Pazarı (MER-
COSUR), üye olan Güney Amerika 
ülkeleri arasında serbest ticaret, 
gümrük birliği ve ortak pazar hedef-
lerini gerçekleştirmeyi amaçlayan 
bir ticaret blokudur. 1991 yılında 
kurulan bu örgütün kurucu üyele-
ri Arjantin, Brezilya, Paraguay ve 
Uruguay’dır. Bu örgüt, 14.869.775 
km²’lik bir yüz ölçümüyle çok geniş 
biyoçeşitliliği içerisine alırken, top-
lam 295 milyonluk bir nüfusa sahip-
tir. Örgüt ayrıca dünyanın en büyük 
beşinci ekonomisidir.

MERCOSUR’un temelleri, demokra-
si ve ekonomik kalkınma ilkelerine 
dayanmaktadır ve örgütün Daimi 
Sekretaryası Uruguay’ın başkenti 
Montevideo’da bulunmaktadır. Ku-
ruluşundan beri örgütün en büyük 
amacı, ulusal ekonomilerin uluslar-
arası pazara rekabetçi entegrasyonu 
ile iş ve yatırım fırsatları yaratan or-
tak bir alan oluşturmaktır. MERCO-
SUR ayrıca, ülke ve ülke gruplarıyla 
ticari, siyasi veya işbirliği içeren an-
laşmalara imza atmıştır.

Venezuela bu örgüte 2012 yılında 
katılmış olsa da, ülkenin üyeliği de-
mokratik esaslara uyulmadığı ge-
rekçesiyle 5 Ağustos 2017 tarihinde 
süresiz askıya alınmıştır. Bunun yanı 
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sıra Bolivya Çokuluslu Devleti’nin 
katılım süreci 2012 yılında başlamış-
tır. Şili, Kolombiya, Ekvador, Guyana, 
Peru ve Surinam gibi Güney Amerika 
ülkeleri de örgütün ortak üyeleridir. 
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Güney Doğu Avrupa İçin 
İstikrar Paktı (Stability 
Pact for South-Eastern 
Europe)

–Hatice YAZGAN–

Güney Doğu Avrupa İçin İstikrar Pak-
tı, Kosova savaşının yaşandığı 1999 
yılında gerçekleştirilen Köln Zirvesi 
ile Balkan ülkeleri için “istikrar, barış 
ve refah getirme ve bölge ülkele-
ri arasında işbirliğinin sağlanması” 
amacı ile kurulmuştur. Pakt’ın özel 
koordinatörü Hombach’ın işaret et-
tiği üzere, Kosova sorununun etki-
lerinin giderilmesi ve bölgenin istik-
rara kavuşturulması, Pakt amaç ve 
faaliyetleri bakımından öncelikli ola-
rak ele alınmıştır. Pakt, bölge ülkele-
ri ve söz konusu girişim için liderlik 
rolü üstlenen Avrupa Birliği (AB) 
yanında, NATO, AGİT, G-8 ülkelerini 

bir araya getirmiştir. Bunlar dışın-
da uluslararası mali kuruluşlar, sivil 
toplum kuruluşları, bölge dışından 
ülkeler gibi çok sayıda farklı ulus-
lararası aktörün Pakt kapsamında 
bir araya gelmesi, AB’nin bu tür bir 
oluşuma liderlik yapması açısından 
da önemli addedilmektedir. Pakt fa-
aliyetlerinin koordinasyonu için özel 
bir koordinatör atanmıştır ve atanan 
koordinatör, “Demokratikleşme ve 
insan hakları”, “Ekonomik yeniden 
yapılanma, işbirliği ve kalkınma” ve 
“güvenlik” konularını koordine et-
mekle görevlendirilmiştir. AB, Pakt 
çerçevesinde Balkan ülkelerinin AB 
ile yakın ekonomik ve siyasi ilişkile-
rinin tesis edilmesi konusunda çaba 
harcamıştır. 

Pakt, AB’nin bölge ülkeleri için oluş-
turduğu İstikrar ve Ortaklık Anlaş-
malarının temelini oluşturduğu yapı 
içinde, bölgenin istikrarının sağlan-
ması için rol üstlenmiştir. Nitekim 
AB’nin Batı Balkanlar için geliştire-
ceği bu çerçeve İstikrar ve Ortak-
lık Süreci adı altında bu ülkelerin 
AB genişleme politikası kapsamına 
girmesi ile sonuçlanmıştır. Pakt’ın 
oluşturduğu yapı çerçevesinde bir 
araya gelen bölge ülkeleri liderleri 
için bir işbirliği zemini oluşmakta ve 
bu da AB’nin Pakt ile oluşturmaya 
çalıştığı istikrarın sağlanması amacı-
na hizmet etmektedir. 2008 yılında 
Bölgesel İşbirliği Konseyi (Regional 
Cooperation Council) Pakt’ın yerini 
almıştır. 
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Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi (GKRY) (Greek 
Cypriot Administration of 
Southern Cyprus) 

–Yeliz ŞAHİN–

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin 
tarihine bakıldığında, 1959-1960 
Londra ve Zürih Anlaşmalarına da-
yanan ortaklık devleti “Kıbrıs Cum-
huriyeti”, Rumların, Kıbrıs Türk hal-
kını ortaklık devleti kurumlarından 
dışlamaya ve adadaki varlıklarını 
sona erdirmeye yönelik girişimleri 
ve Yunanistan ile birleşme (eno-
sis) hedefini gerçekleştirmek üzere 
başlattıkları kanlı kampanya nede-
niyle 1963’te ortadan kalkmıştır. 
1974 yılında Kıbrıs’ı Yunanistan’a 
bağlamak üzere başlatılan katliam, 

Türkiye’nin askeri müdahalesiyle 
sonlanmıştır. Türkiye’nin müdahale-
sini takiben 1974 yılında Kıbrıs Türk 
Federe Devleti, 1983 yılında ise Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
ilan edilmiştir. Ortaklık devletini 
gasp eden Rum tarafı, başta Bir-
leşmiş Milletler (BM) olmak üzere 
uluslararası platformlarda bu kimli-
ği kullanmaktadır. Kıbrıs meselesini 
çözmek üzere 1968’den bu yana BM 
gözetiminde süregelen görüşmeler-
den henüz somut bir sonuca ulaşıla-
mamıştır. (Bkz. Kıbrıs Sorunu) 

Ortaklık devleti sırasında, 1962 yı-
lında AET’ye ortaklık başvurusunda 
bulunulmuştur. Başvurunun hemen 
ardından başlayan toplumlar arası 
çatışmalar nedeniyle yönetimden 
ayrılmak zorunda bırakılan Kıbrıs 
Türk toplumu temsilcileri, Ortaklık 
Anlaşması müzakerelerinde yer ala-
mamıştır. Rum tarafı, 19 Aralık 1972 
tarihinde AET ile Ortaklık Anlaşma-
sı imzalamıştır ve anlaşma, 1 Ocak 
1973’te yürürlüğe girmiştir. Önce 
Birleşik Krallık’ın, sonra Yunanis-
tan’ın Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET)/AB üyeliği, Türk-Yunan mese-
leleri ve Kıbrıs sorunu gibi faktörler 
tarihsel açıdan GKRY-AB ilişkilerini 
şekillendiren faktörler olmuştur.

GKRY, 4 Temmuz 1990 tarihinde 
adanın tamamını temsilen AB’ye 
üyelik başvurusunda bulunmuştur. 
Rum tarafının başvurusu hukuk dışı 
olmasına rağmen Avrupa Komis-
yonu, 30 Haziran 1993 tarihinde 
yayımladığı görüşünde, başvuruyu 
uygun bulmuş, ancak Ada’da çözüm 
perspektifinin daha kesin olduğu bir 
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sırada üyelik sürecine başlanmasına 
karar vermiştir. Adadaki görüşme-
lerin başarısız olması durumunda, 
konuyu Ocak 1995’te yeniden ele 
alınacağını belirtmiştir. Yunanis-
tan’ın Dönem Başkanlığı sırasında 
toplanan 24-25 Haziran 1994 tarih-
li Korfu Zirvesi’nde GKRY’nin AB’ye 
kabul edilmesi için müzakerelerin 
hızlandırılması kararı alınmıştır. Bu 
kararda, Yunanistan’ın, Avustur-
ya, İsveç ve Finlandiya’nın 1995 
yılında AB’ye katılımına karşı veto 
kullanacağı yönündeki tehdidi etki-
li olmuştur. 6 Mart 1995’te Genel 
İşler Konseyi, GKRY ile müzakere-
lere planlanan Hükümetlerarası 
Konferans’tan altı ay sonra başla-
yacağını duyurmuştur. Bu kararda, 
Yunanistan’ın Türkiye ile Gümrük 
Birliği’ne ilişkin görüşmelerde veto-
sunu kullanacağını söylemesi etkili 
olmuştur. Temmuz 1997’de Avrupa 
Komisyonu’nun açıkladığı “Gündem 
2000” başlıklı raporunda, Kıbrıs 
meselesinin çözümünün GKRY’nin 
olası üyeliği için bir önkoşul teşkil 
etmediğini ortaya koymuştur. 12-13 
Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Zir-
vesi’nde, GKRY ile katılım müzake-
relerinin başlatılmasına ve GKRY’nin 
AB’ye üye olacak ülkeler arasında ilk 
grupta yer almasına karar verilmiş-
tir. 31 Mart 1998’de GKRY ile katılım 
müzakerelerine başlanmıştır. Aralık 
1999 tarihinde gerçekleştirilen Hel-
sinki Zirvesi’nde ise Kıbrıs mesele-
sinin çözüme kavuşturulmasının AB 
üyelik sürecini kolaylaştıracağı belir-
tilirken, müzakereler tamamlanın-
caya kadar çözüme varılamaması 
halinde bunun bir ön koşul sayılma-
yacağı ifade edilmiştir. Türkiye’nin 

aday ülke ilan edildiği Helsinki Zir-
vesi kararları, aynı zamanda Kıbrıs 
meselesi ve Türkiye’nin AB süreci 
arasında bağlantı kurması açısın-
dan önem taşımaktadır. Bu ibarede, 
Yunanistan’ın, GKRY’nin üyeliğine 
onay verilmemesi halinde dokuz 
ülkeyi daha kapsayan Doğu Geniş-
lemesini veto etme tehdidinde bu-
lunması belirleyici olmuştur. GKRY 
ile müzakereler, Aralık 2002’de Ko-
penhag Zirvesi’nde tamamlanmıştır. 
16 Nisan 2003 tarihinde, diğer do-
kuz ülke ile birlikte Atina’da Katılım 
Antlaşması’nı imzalayan GKRY, 1 
Mayıs 2004 tarihinde adanın tama-
mını temsil ettiği iddiasıyla AB’ye 
üye olmuştur. 

Bu süreçte, BM Genel Sekreteri Kofi 
Annan’ın adıyla anılan kapsamlı çö-
züm planı, adada çözüm umutlarını 
artırsa da, Kıbrıs meselesinin çö-
züme kavuşturulmasından bağım-
sız olarak AB üyeliği garanti edilen 
GKRY, Annan Planı’nın reddedilmesi 
yönünde kampanyalar yürütmüştür. 
Annan Planı, 24 Nisan 2004 tarihin-
de adanın her iki tarafında gerçek-
leştirilen referandumlarda, Kıbrıs 
Türk halkının %64,9’u çözüme ve AB 
üyeliğine “evet” demesine karşılık 
Rum halkının %75,8’inin hayır oyuy-
la reddedilmiştir. 

GKRY’nin Katılım Antlaşması’na ek 
10’uncu Protokol, KKTC toprakla-
rından “hükümetin etkin kontrol 
uygulamadığı bölgeler” olarak söz 
edilmekte olup, AB müktesebatının 
KKTC topraklarında uygulanması as-
kıya alınmıştır. 26 Nisan 2004’te AB 
Konseyi tarafından Annan Planı’na 
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“evet” diyen KKTC’nin izolasyonu-
nun sonlandırılması yönünde giri-
şimde bulunmakla görevlendirilen 
Avrupa Komisyonu; bu doğrultuda 
Mali Yardım Tüzüğü, Yeşil Hat Tü-
züğü ve Doğrudan Ticaret Tüzüğü 
Tasarısı’nı sunmuştur. Doğrudan Ti-
caret Tüzüğü, Rum tarafının tutumu 
ve hukuki zemin tartışmaları nede-
niyle yürürlüğe girememiştir.

Kıbrıs sorunu çözüme kavuşturul-
madan GKRY’nin tek yanlı olarak 
gerçekleşen AB üyeliği nedeniyle, 
Kıbrıs meselesi Türkiye’nin katı-
lım müzakereleri sürecinde önem-
li bir sorun alanı haline gelmiştir. 
GKRY, AB içerisindeki konumunu; 
KKTC’nin uluslararası izolasyonun 
sonlandırılmasına yönelik girişim-
lerin önlenmesi ve Türkiye’den AB 
üyelik sürecinde Kıbrıs meselesi-
ne ilişkin taviz elde etme amaçları 
doğrultusunda kullanma stratejisi 
gütmüştür. Ankara Anlaşması’nın 
AB’ye 2004 yılında katılan ülkelere 
genişletilmesi sürecinde Türkiye, 29 
Temmuz 2005’te Ankara Anlaşma-
sı’nı GKRY dahil AB’ye yeni katılan 
ülkelere genişleten Ek Protokol’ü 
imzalamış ancak bir deklarasyon 
yayımlayarak bunun GKRY’yi tanı-
dığı anlamına gelmediğini ortaya 
koymuştur. Yayımladığı karşı dekla-
rasyonda konuyu malların serbest 
dolaşımına getirilen bir kısıtlama 
olarak yorumlayan AB, konunun AB 
müzakere sürecini etkileyeceği uya-
rısında bulunarak, 2006’da konuyu 
ele alma taahhüdünde bulunmuş-
tur. Aralık 2006’da AB Dış İlişkiler 
ve Genel İşler Konseyi, Türkiye’nin 
Ek Protokol kapsamındaki yüküm-

lülüklerini yerine getirmediği ge-
rekçesiyle katılım müzakerelerinde 
ilgili sekiz faslın (“Malların Serbest 
Dolaşımı”, “İş Kurma Hakkı ve Hiz-
met Sunumu Serbestisi”, “Mali Hiz-
metler”, “Tarım ve Kırsal Kalkınma”, 
“Balıkçılık”, “Taşımacılık Politikası”, 
“Gümrük Birliği” ve “Dış İlişkiler”) 
askıya alınmasına ve hiçbir faslın 
geçici olarak dahi kapatılmamasına 
karar vermiştir. Söz konusu kararın 
yeniden ele alındığı Aralık 2009 ta-
rihli AB Dış İlişkiler ve Genel İşler 
Konseyi Toplantısı’nda, GKRY yayım-
ladığı tek yanlı deklarasyonla Türki-
ye’nin müzakere sürecinde altı faslı 
(“İşçilerin Serbest Dolaşımı”, “Ener-
ji”, “Yargı ve Temel Haklar”, “Ada-
let, Özgürlük ve Güvenlik”, “Eğitim 
ve Kültür” ve “Dış, Güvenlik ve Sa-
vunma Politikası”) tek yanlı olarak 
bloke ettiğini açıklamıştır. Gelinen 
noktada, katılım müzakerelerinde 
14 faslın açılması, tüm fasılların ge-
çici olarak kapatılması AB Konseyi 
ve Rum tarafının engellemeleri ne-
deniyle bloke edilmiş durumdadır. 
(Bkz. Türkiye-Avrupa Birliği Katılım 
Müzakereleri) 

AB içerisinde, Schengen Alanı’na 
dahil olmayan GKRY, 2008 yılında 
Avro Alanı’na dahil olmuştur. Eko-
nomisi turizm ve bankacılık sektörü-
ne dayanan GKRY, 2012 yılında pat-
lak veren bankacılık krizi nedeniyle 
iflasın eşiğine gelmiş ve İrlanda, Yu-
nanistan, Portekiz ve İspanya’dan 
kurtarma paketine başvuran beşinci 
ülke olmuştur. Mayıs 2013’te, Av-
rupa Komisyonu, Uluslararası Para 
Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Ban-
kası’ndan 10 milyar Avro tutarında 
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kurtarma paketi alan GKRY, serma-
ye kontrolleri uygulayan ilk Avro 
Alanı ülkesidir. Sermaye kontrolleri 
2015’te kaldırılırken GKRY’nin kur-
tarma programı Mart 2016’da sona 
ermiştir. GKRY, AB Dönem Başkanlı-
ğını 2012 yılının ikinci yarısında üst-
lenmiştir. 

Başkanlık sisteminin geçerli olduğu 
GKRY’de, Demokratik Seferberlik 
Partisi’nin (DİSİ) adayı Nikos Anasta-
siadis, Şubat 2018 tarihinde gerçek-
leşen başkanlık seçimlerinde ikinci 
kez Başkan seçilmiştir. 

Kıbrıs meselesine çözüm çabala-
rı değerlendirildiğinde, son olarak 
Mayıs 2015’te başlayan müzakere 
turunda varılan yakınlaşmalar çö-
züm umutlarını artırmıştır. İsviç-
re’nin Crans Montana kasabasında 
Haziran-Temmuz 2017 tarihlerinde 
adadaki iki toplumun yanında ga-
rantör ülkelerin ve AB’den temsilci-
lerin katılımıyla toplanan Kıbrıs Kon-
feransı, Rum tarafının uzlaşmaz tu-
tumu nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.

GKRY, ada çevresinde keşfedilen 
hidrokarbon rezervlerine ilişkin an-
laşmazlıkla son dönemde gündem-
dedir. Tek yanlı olarak münhasır 
bölge ilan eden ve bölge ülkeleriyle 
sınırlandırma anlaşmaları imzalayan 
GKRY’nin, adadaki doğal kaynakla-
rın eş sahibi olan Kıbrıs Türk halkının 
haklarını hiçe sayarak attığı adımlar 
gerginliği artırmıştır. 
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Gürol Davası (Gürol Case)

–İlke GÖÇMEN–

Gürol davası, C–374/03 sayı ve 7 
Temmuz 2005 karar tarihli olup 
özellikle Türkiye – Avrupa Birliği 
(AB) ortaklık hukukunun maddi bo-
yutu –Türk işçilerinin aile üyeleri– 
ile ilgilidir.

Gürol davasının maddi ve hukuki 
vakaları şöyle özetlenebilir. Bayan 
Gürol, Türk vatandaşı olup yine Türk 
vatandaşı işçi olan anne ve babası 
ile birlikte Almanya’da yaşamakta-
dır. Bayan Gürol, 1995 yılında Tü-
bingen Üniversitesi’nde (Almanya) 
bölgesel çalışmalar okumaya başla-
mış, eğitim bursu da almıştır. Bayan 
Gürol, üniversitede okumaya başla-
yınca ana ikametgahını Tübingen’e 
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almış, aile evini ikincil ikametgahı 
olarak göstermiştir. Bayan Gürol, li-
sans çalışmalarının bir kısmını Ekim 
1999 – Eylül 2000 arası Boğaziçi 
Üniversitesi’nde sürdürmek iste-
miş ve 13 Ağustos 1999’da bunun 
için yurt dışı eğitim bursu başvu-
rusu yapmıştır. İlgili makam 2 Eylül 
1999’da bu başvuruyu reddetmiştir, 
zira Bayan Gürol, ilgili mevzuat kap-
samında yabancı sayılmaktadır ve 
–Alman vatandaşlarından farklı ola-
rak– ancak böyle bir yurt dışı eğiti-
mi gerekliyse bursa hak kazanabilir. 
Bayan Gürol 29 Eylül 1999’da bu ka-
rara karşı itiraz etmişse de 17 Aralık 
1999’da bu itiraz reddedilmiştir. Ba-
yan Gürol, Alman hukukunun 1/80 
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) 
md. 9’a aykırı olduğu iddiasıyla ulu-
sal mahkeme önünde dava açmıştır. 
Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar 
prosedürü aracılığıyla Avrupa Birli-
ği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıya-
rak AB hukukunun yorumunu talep 
etmiştir.

ABAD, Gürol kararı ile şu tespitler-
de bulunmuştur. İlk olarak, 1/80 
sayılı OKK md. 9 doğrudan etkili 
midir sorusu yanıtlanmıştır. ABAD’a 
göre yerleşik içtihat hukukuna göre 
OKK’nın bir hükmü, kendisinin ve 
bağlı olduğu anlaşmanın lâfzı, ama-
cı ve niteliği göz önünde tutularak 
uygulanması veya etkisi ile ilgili ola-
rak herhangi bir müteakip önlemin 
alınmasına konu olmaksızın açık 
ve kesin bir yükümlülük içeriyorsa 
doğrudan etkili kabul edilmelidir. 
1/80 sayılı OKK md. 9’a göre bir Üye 
Devlette hukuka uygun olarak çalış-
makta bulunan ebeveyni ile birlikte 

o Üye Devlette oturan Türk çocuk-
ları, bu Üye Devletteki genel eğitim, 
çıraklık eğitimi ve mesleki eğitim 
kurslarına kabul edilmelerinde, o 
Üye Devlet vatandaşlarının çocukla-
rı için istenen giriş koşulları ile aynı 
koşullara tabi tutulacaktır. Türk ço-
cukları, o Üye Devlette, bu alandaki 
ulusal mevzuat çerçevesinde sağ-
lanan avantajlardan yararlanabilir. 
Eşit muamele kuralı, kesin bir sonuç 
yükümlülüğü ortaya koymaktadır, 
bu bakımdan herhangi bir mütea-
kip önlemin alınmasını gerektirmez 
ve doğası gereği bir birey tarafından 
ulusal mahkeme önünde kullanıla-
bilir. Kaldı ki gerek ilgili OKK’nın ge-
rek alakalı olduğu Ankara Anlaşma-
sı’nın amacı ve niteliği de doğrudan 
etkiye elverişliliği göstermektedir. 
Sonuç olarak, 1/80 sayılı OKK md. 9 
doğrudan etkilidir. Gürol kararı, bu 
yönüyle, söz konusu maddenin doğ-
rudan etkili olduğunu ortaya koyan 
ilk karar olması nedeniyle önem ta-
şımaktadır.

İkinci olarak, 1/80 sayılı OKK md. 
9’un kapsamı üzerinde durulmuş-
tur. Ön karara başvuran ulusal mah-
keme, 1/80 sayılı OKK md. 9’daki 
ikamet koşulunun ortak bir aile evi-
nin varlığını gerekli kılıp kılmadığı 
veyahut da ortak ikametin yeterli 
olup olmadığı, bu anlamda birincil 
olmasa da ikincil ikametin aile ile 
birlikte oluşunun yeterli olup olma-
dığı noktasında tereddüte düşmüş-
tür. ABAD’a göre somut uyuşmazlık-
taki gibi, bir Türk çocuğu, ev sahibi 
Üye Devlette hukuka uygun olarak 
ailesi ile birlikte ikamet ediyorsa 
ve öğrenim amacıyla ana ikameti-
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ni aynı devletteki öğrenim gördüğü 
yere taşıdıysa 1/80 sayılı OKK md. 
9’daki ikamet koşulunu karşılıyor 
demektir. Gürol kararı, bu yönüyle, 
söz konusu 1/80 sayılı OKK md. 9’un 
uygulama alanını ortaya koyan ka-
rarlardan birisi olmuştur.

Üçüncü olarak, vatandaşlık teme-
linde ayrımcılık yasağının etkileri 
üstünde durulmuştur. ABAD’a göre 
1/80 sayılı OKK md. 9 anlamında 
eğitime eşit erişim eğitimin her tü-
rüne uzanır, dolayısıyla somut uyuş-
mazlıktaki gibi ekonomi bilimindeki 
kursları da içerir. Bu kurslar, yurt 
içinde olabileceği gibi, yurt dışında 
da veriliyor olabilir. Türk çocukları 
bu alandaki ulusal mevzuat çer-
çevesinde sağlanan avantajlardan 
yararlanabilir. O halde, 1/80 sayılı 
OKK md. 9 uyarınca, somut uyuş-
mazlıktaki gibi bir burs bakımından, 
bir Türk çocuğunun eğitim bursları-
na ayrımcı olmayan biçimde erişim 
hakkı mevcuttur. Dahası, Türk çocu-
ğu, bu burs çerçevesinde ailesinin 
köken devletinde eğitimini sürdür-
meye karar verdi diye bu haktan 
yoksun bırakılamaz. Gürol kararı, bu 
yönüyle, Türkiye – AB ortaklık huku-
kundaki Türk işçilerinin aile üyele-
rine yönelik vatandaşlık temelinde 
ayrımcılık yasağının kayda değer so-
nuçlar doğurabileceğine örnek oluş-
turan kararlardan birisidir.

Gymnich Toplantıları 
(Gymnich Meetings)

–Seven ERDOĞAN–

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin 
dışişleri bakanlarını altı aylık dö-
nemlerde bir araya getiren toplantı-
lardır. 1970’lerde Avrupa Ekonomik 
Topluluğu (AET) üyesi ülkeler, ara-
larındaki ekonomik bütünleşmenin 
başarısının siyasi konularda işbirliği 
yapmalarından geçtiğinin farkına 
varmıştır. Bu dönemde Arap-İsrail 
mücadelesi kaynaklı siyasi bir krizin 
sonrasında yaşanan ekonomik kriz 
de, AET üyesi ülkeleri aralarındaki 
siyasi işbirliğinin ivedilikle işlerlik 
kazanması gerektiği yönünde ikna 
etmiştir. Avrupa Siyasi İşbirliği, Ma-
astricht Antlaşması öncesi dönem-
de Gymnich toplantıları gibi gayri 
resmi mekanizmalar geliştirerek fa-
aliyet göstermiştir. Gymnich toplan-
tıları adını, ilk toplantıya ev sahipliği 
yapan Almanya’nın Bonn eyaleti ya-
kınlarında yer alan kaleden almak-
tadır. Toplantılara dışişleri bakan-
ları, samimi bir ortam oluşmasını 
sağlamak adına bireysel katılım gös-
termekte, kendilerine yardımcıları, 
danışmanları ya da sekreterleri gibi 
üçüncü şahıslar refakat etmemekte-
dir. Bununla birlikte son yıllarda bu 
toplantılara, Birlik Dışişleri ve Gü-
venlik Politikası Yüksek Temsilcisi, 
Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk 
ve Genişleme Müzakerelerinden 
sorumlu komisyon üyesi, Avrupa 
Parlamentosu Dış İlişkiler Komi-
tesinden bir temsilci ve Bakanlar 
Konseyi temsilcisinin de katılımı 
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söz konusu olmaktadır. Kimi zaman 
AB’ye katılım süreci devam etmekte 
olan aday ülkelerin dışişleri bakan-
ları da toplantılara davet edilmekte-
dir. Toplantılar Konsey dönem baş-
kanlığını yürütmekte olan AB üyesi 
ülke ev sahipliğinde düzenlenmekte 
ve çoğunlukta şehir merkezlerinin 
dışında mekânlarda gerçekleştiril-
mektedir. Gymnich toplantılarında 
bir araya gelen dışişleri bakanları, 
çoğunlukla hâlihazırda devam et-
mekte olan uluslararası siyaset ve 
AB’nin gündeminde olan gelişme-
leri ya da konuları gayri resmi bir 
şekilde ele almaktadır. Toplantının 
yeri, tarihi ve gündemde yer alan 
konulara dair ana başlıklar ilan edil-
mektedir. Bununla birlikte AB üyesi 
ülkelerin dışişleri bakanlarının ulus-
lararası gelişmelere dair samimi 
fikirlerini paylaşmalarına yönelik 
olan toplantılar sonunda herhangi 
bir açıklama ya da bildiri yayınlan-
mamaktadır. 
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Hakim Durumun Kötüye 
Kullanılması (Abuse of 
Dominant Position) 

–Ceran ARSLAN OLCAY ve Zafer Can 
DARTAN–

Hâkim durum, ekonomik açıdan 
bakıldığında bir gücün ifadesi ola-
rak karşımıza çıkar. Roma Antlaş-
ması’nın 82. maddesi ile, Avrupa 
Birliği’nin (AB) başlangıç yıllarından 
bu yana hâkim durumun kötüye kul-
lanılmasını yasaklamıştır. Ortak pa-
zarda bir veya birkaç teşebbüsün, 
piyasayı etkileme gücünü kötüye 
kullanarak rekabeti bozucu faali-
yetlerde bulunması ve bu nedenle 
üye devletler arası ticareti etkile-
mesi, ortak pazarın temel ilkeleriyle 
bağdaşmayacağı ve Birlik içi tica-
reti olumsuz etkileyeceği gerekçe-
siyle yasaktır. Bu durum, Avrupa 
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaş-
ma’nın 102. maddesinde düzenlen-
miştir. 

Hakim durumun kötüye kullanılma-
sının bazı örnekleri, Komisyon ve 
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 
kararları ışığında şunlar olabilir. Pa-
zara girmek isteyen teşebbüslerin 
engellenmesi, rakiplerin piyasaya 
girişlerinin zorlaştırılması, eşit du-
rumda olan alıcılara aynı hak veya 
yükümlülükler için farklı şartlar öne 
sürülmesi, herhangi bir mal veya 
hizmet alımı için başka bir mal veya 
hizmet alımının şart koşulmasına, 
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belli bir piyasada kurulan hakimiyet 
sayesinde elde edilen avantajların 
başka bir piyasada rekabeti bozacak 
şekilde kullanılması ve nihai tüketi-
cilerin zararına olacak şekilde üreti-
min kısılması, pazarlama ve teknik 
gelişme imkanının kısıtlanması ola-
rak da tanımlanmaktadır.

Hâkim durumun en önemli göster-
gesi elde edilmiş olan pazar payıdır. 
İlgili işletmenin pazar payının yanı 
sıra, rakiplerin pazar paylarının da 
belirlenmesi. % 30 pazar payına 
sahip bir işletme rakiplerin pazar 
payının % 1-2’den fazla olmadığı 
bir pazarda hâkim durumda kabul 
edilebilir. Oysa % 25, % 10, % 20, % 
5 ve diğerleri % 10 pazar payına sa-
hip ise % 30 pazar payına sahip bir 
işletme hâkim durumda görülmeye-
cektir. Bu nedenle hâkim durumun 
belirlenmesi, öncelikle pazar payı-
nın saptanmasıyla başlar. Avrupa 
Birliği’nde işletmelerin çok yüksek 
pazar paylarına sahip olması tek 
başına hâkim durum oluşumunun 
kabulü için yeterli bulunmaktadır. 
Rekabet konusundaki en iyi örnek-
lerden biri olarak da AB Rekabet 
Kurumu’nun Google’a verdiği ceza-
lar gösterilebilir. 2020 yılı itibariyle 
Dünya genelindeki dijital pazarın 
yaklaşık olarak % 90’ından fazlasını 
elinde bulunduran Google, 2016 yı-
lında AB tarafından Android işletim 
sistemiyle piyasayı domine etmek 
ve rekabet kurallarına aykırı davran-
makla suçlanmış ve AB, 2017 yılında 
şirkete internet alışverişlerinde re-
kabet kurallarını ihlal ettiği gerekçe-
siyle 2,42 milyar Avro, 2018 yılında 
ise Android işletim sisteminde pi-

yasa hakimiyetini kötüye kullandığı 
gerekçesiyle 4,3 milyar Avro ceza 
kesmiştir. 2019 yılında da internet 
reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSen-
se‘in rekabet kurallarını ihlal ettiği 
gerekçesiyle 1,49 milyar Avro ceza 
ödemesine hükmetmiştir. Google, 
toplam olarak, 8,21 milyar Avro tu-
tarında para cezasına çarptırmıştır.
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Haklı Gösterme 
(Justification)

–İlke GÖÇMEN–

Haklı gösterme, iç pazara erişmeye 
yönelik tekniklerden negatif bütün-
leşmenin alt unsurlarından olan 
vatandaşlık temelinde ayrımcılık 
yasağı ve kısıtlama yasağı çerçeve-
sinde karşımıza çıkmaktadır. Haklı 
gösterme bu bağlama oturtulduk-
tan sonra açıklanacaktır.
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Haklı gösterme, esasen, Avrupa Bir-
liği Adalet Divanının (ABAD) temel 
serbestîler ile ilgili olarak kullandı-
ğı ortak çerçevenin aşamalarından 
birisidir. Herhangi bir somut uyuş-
mazlık yönünden, birinci aşamada, 
o somut uyuşmazlık ile ilgili olan 
ve o uyuşmazlığı çözecek düzenle-
me getiren bir Avrupa Birliği (AB) 
tasarrufu, yani pozitif bütünleşme, 
var mı diye bakılır. Eğer varsa uyuş-
mazlık ona göre çözülür. Eğer yoksa 
ikinci aşamada, o somut uyuşmazlık 
temel serbestîlerden herhangi biri-
sinin uygulama alanı içinde kalıyor 
mu diye bakılır. Eğer kalıyorsa üçün-
cü aşamada, o somut uyuşmaz-
lıktaki ihtilaflı ulusal önlem, temel 
serbestîler bakımından vatandaş-
lık temelinde doğrudan ayrımcılık 
veya vatandaşlık temelinde dolaylı 
ayrımcılık veya kısıtlama oluşturu-
yor mu diye bakılır. Eğer oluşturu-
yorsa dördüncü aşamada, yani haklı 
gösterme aşamasında, o somut 
uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal önlem 
haklı gösterilebilir nitelikte mi diye 
–haklı gösterme– bakılır. Eğer ihti-
laflı ulusal önlem haklı gösterilebilir 
nitelikteyse AB hukukuna aykırılık 
oluşmamış demektir, dolayısıyla o 
önlem uygulanmaya devam edebi-
lir. Eğer ihtilaflı ulusal önlem haklı 
gösterilebilir nitelikte değilse AB 
hukukuna aykırılık oluşmuş demek-
tir, dolayısıyla o önlem bir kenara 
bırakılır ve somut uyuşmazlık temel 
serbestîler uyarınca çözülür. 

Haklı gösterme, öz olarak, temel 
serbestîler yönünden kural olarak 
yasak olan bir ulusal önlemin belirli 
meşru sebep temelinde ve orantılı-

lık ilkesi ile uyumlu olmak kaydıyla 
haklı gösterilebileceğini ifade eder. 
Buradaki en önemli nüans ise şöy-
le belirtilebilir. Böyle bir önlem, 
vatandaşlık temelinde doğrudan 
ayrımcılık oluşturuyorsa yalnızca 
kurucu antlaşmadaki istisnalar ile 
ve orantılılık ilkesi ile uyumlu olmak 
kaydıyla haklı gösterilebilir. Böyle 
bir önlem, vatandaşlık temelinde 
dolaylı ayrımcılık veya kısıtlama 
oluşturuyorsa hem kurucu antlaş-
madaki istisnalar hem de kamu ya-
rarına ilişkin ağır basan sebepler ile 
ve orantılılık ilkesi ile uyumlu olmak 
kaydıyla haklı gösterilebilir.
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Hallstein, Walter 
(1901-1982)

–Yeliz ŞAHİN–

Avrupa Komisyonu’nun ilk Başkanı, 
Alman diplomat, devlet adamı ve 
akademisyen Walter Hallstein, 1901 
yılında Mainz / Almanya’da dünyaya 
gelmiştir. Bonn, Münih ve Berlin’de 
hukuk ve siyaset bilimi eğitimi alan 
Hallstein, Rostock Üniversitesi’nde 
ve Frankfurt Üniversitesi’nde ders-
ler vermiş ve Karşılaştırmalı Hukuk 
ve Ekonomi Hukuku Enstitüsü’nün 
direktörlüğünü yürütmüştür. Nazi 
rejimine karşıtlığıyla bilinen Hallste-
in, 1942’de orduya katılmak zorun-
da kalmış ve Almanya’nın müttefik-
ler tarafından işgali sırasında esir 
düşmüştür. ABD’de savaş esiri ola-
rak geçirdiği dönemden sonra 1948 
yılına kadar Frankfurt am Main 
Üniversitesi’nin rektörlüğünü yü-
rütmüştür. Hallstein, bunu takiben 
Georgetown Üniversitesi’nde misa-
fir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 

Hallstein 1950 yılında, Almanya 
Şansölyesi Konrad Adenauer ta-
rafından, Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu’nu (AKÇT) kurmaya yö-
nelik Schuman Konferansı müzake-
relerinde Almanya heyetinin baş-
kanı olarak atanmıştır. Bu süreçte 
Hallstein, Fransız mevkidaşı Jean 
Monnet ile yakın çalışma imkânı 
bulmuştur. Almanya Dışişleri Baka-
nı olan Hallstein, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’nun (AET) kurulması sü-
recinde de aktif rol oynamıştır. “Hal-
lstein Doktrini” 1950’lerde ve bunu 

takip eden dönemde Almanya dış 
politikasını şekillendirmiştir.

1958’de Avrupa Komisyonu’nun 
ilk Başkanı olarak atanan Walter 
Hallstein, bu görevi 1967 yılına ka-
dar yürütmüştür. Hallstein, Avrupa 
bütünleşmesinde belirleyici bir rol 
üstlenmiş; Ortak Pazar’ın hızlı şe-
kilde hayata geçirilmesine ve AB 
kurumlarının gelişimine yön veren 
isimlerden biri olmuştur. Hallste-
in’ın Avrupa bütünleşmesi konu-
sundaki fikirleri, Avrupa Komisyonu 
Başkanlığı döneminden sonra da 
bütünleşmeye yön vermeye devam 
etmiştir. Federal Avrupa vizyonuna 
sahip Hallstein, AET’nin güçlü bir 
Avrupa Komisyonu ve güçlü bir par-
lamentoya sahip olması gerektiğini 
savunmuştur. Hallstein, bu dönem-
de, bütünleşmenin ulus-devletlere 
öncelik veren hükümetlerarası me-
totla ilerlemesi gerektiğini savunan 
Fransa Cumhurbaşkanı Charles de 
Gaulle ile de karşı karşıya gelmiştir. 

Sözkonusu görüş ayrılıkları, Ortak 
Tarım Politikası mali düzenleme-
leri ve Avrupa Parlamentosu’nun 
bütçeye yönelik yetkilerini artıra-
cak teklifler sunması ve nitelikli 
çoğunluk metodunu savunması ile 
derinleşmiş ve 1965’te Fransa’nın 
Topluluk kurumlarındaki temsilci-
lerini çekerek yedi ay süreyle karar 
alma süreçlerine katılmamasıyla 
sonuçlanan “Boş Sandalye Krizi”ne 
yol açmıştır. Kriz, 1966’de varılan 
“Lüksemburg Uzlaşısı” ile çözüme 
kavuşmuştur. Hallstein, 1969-1972 
yılları arasında Almanya Parlamen-
tosu’nun alt kanadı Bundestag’da 
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milletvekili olarak görev yapmıştır.
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Hazmetme Kapasitesi 
(Absorption Capacity)

Bkz. Entegrasyon Kapasitesi 

Helsinki Nihai Senedi 
(Helsinki Final Act)

–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–

Helsinki Nihai Senedi, Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı / Avru-
pa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 
AGİT/AGİK’in kurucu belgesi nite-
liğindedir. Soğuk Savaş nedeniyle 
oluşan güvenlik ikilemi ve silahlan-
ma yarışı, iki bloğu ve ekonomilerini 
oldukça zor durumda bırakmıştır. 
Sovyetler Birliği, 1954 yılından beri 
Avrupa’da bir güvenlik konferansı-
nın toplanması konusunda ısrarlı bir 

tutum sergileyerek konferansın top-
lanması adına çağrıda bulunmuştur. 
Batı ülkeleri Sovyetler Birliği’nin 
çağrısı karşısında başta çekimser 
davranmış ancak yumuşama döne-
mi, ülkelerin ekonomilerinin Soğuk 
Savaş dinamiklerinden gittikçe daha 
kötü etkilenmesi ve 1971 yılında 
Berlin konusunda taraflar arasında 
anlaşma sağlanması neticesinde 
Konferans’ın toplanması gündeme 
gelmiştir. Bu çerçevede Avrupa’da 
güvenlik ve istikrarın sağlanması, 
devletler arasındaki düzenli işbirliği 
ve diyaloğun geliştirilmesi, anlaş-
mazlıkların azaltılarak güvenliğin 
sağlanabilmesi için Konferans’ın 
toplanmasına karar verilmiştir. Kon-
ferans’ta konuşulmak üzere güven-
lik konusunda belirlenen üç konu 
başlığı, “üç sepet” olarak adlandı-
rılmıştır. 1. Sepet: “Avrupa’da Gü-
venliğe İlişkin Sorunlar”, 2. Sepet: 
“Ekonomi, Bilim, Teknik ve Çevre 
Alanındaki İşbirliği”, 3. Sepet: “İnsa-
ni Boyut ve Diğer Alanlarda İşbirliği” 
olarak tespit edilmiştir. 1972 yılın-
da Helsinki Konferansı’nın düzen-
lenmesi için görüşmeler başlamış, 
1973’te Mavi Kitap olarak bilinen 
konferans programı ve programın 
sürdürülmesine dair “Helsinki Gö-
rüşmelerine Dair Son Tavsiyeler” 
isimli belge kabul edilmiştir. Tem-
muz 1973’te başlayan Helsinki Kon-
feransı’na 35 ülke katılmıştır. Batı 
ülkeleri kıtada gerginliğin azaltılma-
sı ve insan hakları konusunda daha 
fazla işbirliği arzularken, Sovyet-
ler Birliği Orta ve Doğu Avrupa’da 
Sovyetler Birliği’nin üstünlüğünün 
sağlanmasını hedeflemiştir. Görüş-
melerin sonunda 1 Ağustos 1975’te 
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taraflar Helsinki Nihai Senedi’ni im-
zalamışlardır. İngilizce nüshası 62 
sayfa olan Belge, Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Konferansı’nın (AGİK) da-
yandığı temel ilkelerin belirlenmesi-
ni sağlamıştır. Bu ilkeler; “Egemen 
eşitlik ve egemenliğe saygı”, “Sınır-
ların ihlâl edilmezliği”, “Devletlerin 
toprak bütünlüğünün korunması”, 
“İçişlerine karışmama”, “Kuvvet kul-
lanmaktan veya kuvvet kullanma 
tehdidinden kaçınma”, “Anlaşmaz-
lıkların barışçıl yollardan çözümü”, 
“Devletler arasında işbirliği”, “İnsan 
hakları ve temel özgürlüklere say-
gı”, “Uluslararası hukuktan doğan 
yükümlülüklerin iyi niyetle yerine 
getirilmesi”dir.

Konferans’ta bu ilkelerin yanı sıra 
sözü edilen ilkelerin uygulanabil-
mesi için önceden haber verme, 
gözlemleme, silahsızlanma ve şef-
faflık esaslarına dayanan yöntemler 
öngörülmüştür. Örneğin, 25 binden 
fazla askeri kuvvetin katıldığı ma-
nevra veya tatbikatların önemli kuv-
vet kaydırmalarının bütün taraflara 
önceden bildirilmesi ve tatbikatlara 
gözlemci davet edilmesi bu uygula-
malar arasındadır. 

Nihai Senet’in birinci sepeti güven-
likle ilgili düzenlemeleri içerirken, 
ekonomi, bilim, teknoloji ve çevre 
koruması konularını içeren ikinci 
sepet; ekonomik, ticari, bilimsel, 
teknolojik ilişkilerin geliştirilmesi ve 
çevre koruması alanında işbirliğinin 
arttırılmasına yönelik tavsiyeleri 
kapsamaktadır. Zira bu konular da 
barış ve güvenlikle doğrudan ilgili 
konular olarak kabul edilmiştir. İnsa-

ni Boyut ve Diğer Alanlarda İşbirliği 
başlığını taşıyan üçüncü sepet ise 
parçalanmış ailelerin birleştirilme-
si, farklı uluslardan insanların evli-
liklerinin kolaylaştırılması, taraflar 
arasında turizmin geliştirilmesi gibi 
konuları içermektedir. AGİK, yumu-
şama döneminin bir getirisi olarak 
Nihai Senedin düzenlemeleri ile 
oluşturulmuş bir platform olmakla 
birlikte, 1980’lerde bloklar arasında 
yeniden artan gerilime engel olama-
mıştır. Bununla birlikte Soğuk Savaş 
sona erdikten sonra AGİK’in yapısını 
kurumsallaştırma gereği doğmuş ve 
AGİK, AGİT’e dönüştürülmüştür. 
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Helsinki Zirvesi (Helsinki 
European Council) 

–Hatice YAZGAN– 

10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsin-
ki’de gerçekleştirilen Zirve’nin en 
önemli gündem maddeleri, Avru-
pa Birliği’nin (AB) genişlemesi, ku-
rumsal reformu ve istihdam ile ilgili 
konulardır. Zirve’de, Avrupa enteg-
rasyonunun itici gücünün barış ve 
refah arayışı olduğunu ve Birliğin; 
vatandaşlarının güvenlik ve refahını 
esas alan görevlerine odaklanması 
gerektiğini belirten “Milenyum Dek-
larasyonu” kabul edilmiştir. Zirve 
kararlarında Aralık 1997’de Lüksem-
burg Zirvesi ile oluşturulan genişle-
me sürecinin önemi teyit edilmekte 
ve söz konusu dönemde 13 aday ül-
kenin tek bir çerçevede ele alındığı 
katılım sürecinin devamının Birliğin 
istikrar ve refahı için önemine vur-
gu yapılmaktadır. Katılım sürecin-
deki ülkelerin, AB Antlaşmalarda 
yer alan değer ve amaçlarını paylaş-
maları gereği ve Birleşmiş Milletler 
Şartı çerçevesinde çatışmaların ba-
rışçıl çözümü ilkesi vurgulanmakta-
dır. Zirve kararlarında aday ülkelerin 
sınırlara ilişkin ve diğer ilgili konula-
rı çözmek için her türlü çabayı sarf 
etmeleri gerektiği, çözüm sağlana-
mazsa uyuşmazlığın Uluslararası 
Adalet Divanı’na götürülebileceği 
belirtilmektedir. En geç 2004 yılı so-
nuna kadar, uyuşmazlıkların özellik-
le katılım sürecine etkileri ve Ulus-
lararası Adalet Divanı’nda çözüm 
aranması bakımından gözden geçi-
rileceği ifade edilmektedir. Zirve ka-

rarlarında, müzakerelerin açılması 
için önkoşulun Kopenhag siyasi kri-
terlerine uyum olduğu, Kopenhag 
kriterlerinin tümünün yerine geti-
rilmesinin de Birliğe katılımın temeli 
olduğu vurgulanmaktadır. 

Kararlarda genişleme politikasına 
ilişkin olarak yer alan diğer hususlar 
arasında şu konular yer almaktadır: 
Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü 
için BM nezdindeki görüşmelere 
olan destek belirtilmekte, sorunun 
çözümünün Kıbrıs’ın üyeliğini kolay-
laştıracağının altı çizilmektedir. Katı-
lım müzakereleri tamamlandığında 
çözüm elde edilmemişse, Birliğe 
katılım için kararın bu durum önko-
şul olmadan verileceği ve diğer tüm 
ilgili faktörlerin dikkate alınacağı 
belirtilmiştir. Zirve kararlarında Ro-
manya, Slovakya, Letonya, Litvan-
ya, Bulgaristan ve Malta ile müza-
kerelere başlanması için Şubat 2000 
tarihi itibariyle ikili hükümetlerarası 
konferansların gerçekleştirilmesi 
konusu yer almaktadır. Müzakere-
lerde her aday ülkenin kendi perfor-
mansına göre değerlendirileceği, bu 
ilkenin gerek müzakere fasıllarının 
açılmasında gerekse müzakerelerin 
yürütülmesinde uygulanacağı belir-
tilmektedir. 

Zirve kararlarının Türkiye ile ilgili 
bölümünde, ilerleme raporunda da 
yer alan Türkiye’deki olumlu geliş-
melerin ve Kopenhag kriterleri ile 
uyum için reformlara devam etme 
isteğinin memnuniyetle karşılandığı 
belirtilmekte, Türkiye’nin diğer aday 
ülkelere uygulanan aynı koşullar te-
melinde değerlendirilecek bir aday 
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ülke olduğu ifade edilmektedir. Tür-
kiye’nin katılım öncesi stratejiden 
faydalanacağı, Topluluk program 
ve ajansları, aday ülkeler ve Birlik 
arasındaki toplantılara katılacağı, 
Türkiye için Katılım Ortaklığı’nın 
oluşturulacağı ve uygun izleme me-
kanizmalarının kurulacağı belirtil-
mektedir.

Helsinki Zirvesi’nin kurumsal refor-
ma ilişkin kararlarında, sözkonusu 
reforma ilişkin hükümetlerarası 
konferansın hazırlıklarına ilişkin hu-
suslar bulunmaktadır. Konferansta 
genişleme öncesi daha etkili hale 
getirilebilecek ve çalışma yöntem-
leri ile ilgili düzenleme yapılabilecek 
Komisyon ve Konsey ile ilgili konu-
lar, nitelikli çoğunlukla karar alma 
konusu, bu konularla ilgili Antlaş-
malarda yapılabilecek değişiklikle-
rin görüşülmesi öngörülmektedir. 
Güvenlik ve savunma politikası ko-
nusunda, karar almada otonom bir 
kapasite geliştirme konusundaki 
kararlılık belirtilmekte ve 2003 yılı 
itibariyle 50 000—60 000 kişilik 60 
gün içinde konuşlanması sağlana-
cak ve en az bir yıl süreyle Peters-
berg görevleri çerçevesinde hare-
ket edecek askeri güç oluşturulması 
kararı alınmıştır. Zirve kararlarının 
ekonomiye ilişkin bölümünde, tek 
pazar ve tek paraya ilişkin gelişme-
lerden fayda sağlanmasının ekono-
mi, istihdam ve yapısal politikaların 
koordinasyonunu öngören Konsey 
raporuna atıf yapılmakta ve bu ko-
nuyla ilgili uygulamanın yerine ge-
tirilmesinin önemi belirtilmektedir. 
Vergi, istihdam, iç pazar, çevre ve 
sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin 

hususlar da ekonomi başlığı altında 
yer almaktadır. 

Okuma Listesi

Avrupa Parlamentosu. “Helsinki 
European Council, Presidency Conc-
lusions”, https://www.europarl.
europa.eu/summits/hel1_en.htm. 

T.C. Dışişleri Bakanlığı. “Helsinki Zir-
vesi”, http://www.mfa.gov.tr/helsin-
ki-zirvesi-10-11-aralik-1999.tr.mfa.

Herkes Yönünden Etkili 
(Erga Omnes Effect)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 
tarafından verilen hükmün davanın 
/ usulün / prosedürün taraflarını 
aşar nitelikte Avrupa Birliği (AB) 
hukuk düzeninde herkes için hüküm 
doğurması ve herkes için bağlayı-
cı nitelik taşıması durumunu ifade 
eder. AB tasarruflarına ilişkin iptal 
kararları, kapsamında olan herkes 
için hukuki etki doğuracak nitelik-
tedir. Bir kararın muhatabının iptal 
davası açması durumunda AB yar-
gısının yargısal faaliyeti tasarrufun 
muhatabı ilgilendiren yönlerine 
ilişkin olabilir ve diğer muhatapları 
ilgilendiren yönleri yargılama me-
selesinin parçasını teşkil etmeyebi-
lir. Dolayısıyla bireysel kararın iptali 
herkes için hukuki etki doğursa ve 
herkesi bağlasa bile bu bireysel ka-
rarın iptali, genel nitelikli bir tasar-
rufun iptalinin aksine, herkesin ya-
rarlanabileceği şekilde, hernekadar 
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bazı belirli koşullara tabi olsa da, bir 
hukuki etki doğurmayabilecektir. 
Prensipte de jure olarak bir yandan 
ön karar prosedürü çerçevesinde 
verilen geçersizlik ve yorum kararla-
rı sadece havale eden ulusal mahke-
meyi bağladığı için sadece davanın 
tarafları için etkilidir, diğer yandan 
da hukuka aykırılık def’i çerçeve-
sinde verilen karar AB tasarrufunu 
iptal etmez ve sadece taraflar için 
uygulanamazlık etkisine sahiptir. 
Ancak, hukukilik, hukuki kesinlik ve 
AB hukukunun yeknesak ve tekbi-
çim uygulanması ilkeleri itibariyle 
hem Adalet Divanı tarafından dile 
getirilen şekliyle önceki ön karar-
larının diğer ulusal mahkemeler 
tarafından emsal niteliğinde dikka-
te alınması talebi neticesinde ön 
kararların, hem de hukuka aykırılık 
def’i çerçevesinde hukuka aykırılığı 
tespit edilen tasarrufa ilişkin karar-
ların ilgili tasarrufu iptal etmemesi 
ve sadece taraflara ilişkin uygulana-
mazlığını temin etmesine rağmen, 
taraflar arasındaki ilişkinin ötesine 
geçerek de facto olarak fiiliyatta 
herkes için etki doğurma kapasitesi-
ne yaklaştığının ve hatta bu niteliği 
taşıdığının vurgulanması gerekir.

HICP-Uyumlaştırılmış 
Tüketici Fiyatları Endeksi 
(Harmonized Index of 
Consumer Prices)

–Gülçin GÜREŞÇİ–

HICP, Avrupa Merkez Bankası tara-
fından kullanılan en önemli enflas-
yon göstergesidir. Uyumlaştırılmış 
Tüketici Fiyatları Endeksi, Avrupa 
İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından 
yayınlanır. Bu, Avrupa Merkez Ban-
kası için hedef enflasyon göstergesi-
dir. Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları 
Endeksinin amacı enflasyonu para 
kullanarak yapılan gerçek işlemlere 
dayanarak ölçmektir. Fakat parasal 
işlemler tanımı çok geniştir ve bu 
nedenle bu işlemler tüketim mal ve 
hizmetleri ile ilgili işlemlerle sınır-
landırılmıştır. Uyumlaştırılmış Tüke-
tici Fiyatları Endeksi sadece piyasa 
işlemlerini kapsamakta, faiz oran-
larını veya faiz maliyetlerini içerme-
mektedir. Uyumlaştırılmış Tüketici 
Fiyatları Endeksi yabancıların ülke-
deki harcamalarını içerirken yerle-
şiklerin yurtdışındaki harcamalarını 
içermez. Uyumlaştırılmış Tüketici Fi-
yatları Endeksi, yeni malları içermez 
çünkü yeni bir malı iki ya da üç dö-
nem öncesi ile kıyaslamak mümkün 
değildir. Literatürde yapılan çalış-
malar döviz kuru dalgalanmalarının 
Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları En-
deksini etkilediğini göstermektedir. 
Bu nedenle Avrupa Merkez Bankası 
eğer ki fiyat istikrarını hedefliyorsa 
döviz kurlarındaki değişime dikkat 
etmek zorundadır. Uyumlaştırılmış 
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Tüketici Fiyatları Endeksini etkileyen 
bir diğer değişken de dolaylı vergi-
lerdir. Yapılan çalışmaların önemli 
bir çoğunluğu göstermektedir ki do-
laylı vergiler Uyumlaştırılmış Tüketi-
ci Fiyatları Endeksini arttırmaktadır. 
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Hırvatistan (Croatia)

–Yeliz ŞAHİN–

Avrupa Birliği’nin (AB) en genç üye-
si Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’dir. 
Nüfusu 4.058.165, yüzölçümü 
56.594 km2’dir. İstikrar ve Ortaklık 
Süreci’nin bir parçası olarak AB ve 
Hırvatistan arasında 2001 yılında 
İstikrar ve Ortaklık Anlaşması im-
zalanmıştır. (Bkz. İstikrar ve Ortak-
lık Anlaşmaları) Eski Yugoslavya 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’yle 
(International Criminal Tribunal for 
the Former Yugoslavia-ICTY) işbir-
liği bakımından yaşanan sorunlar, 
İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nın 
onay sürecinin askıya alınmasına 
yol açmıştır. Savaş suçu zanlılarının 
yakalanması ve Mahkeme’ye teslim 
edilmesi konusunda yaşanan gecik-
meler, Hırvatistan’ın AB ile bütün-
leşme sürecinde aksamalara neden 
olmuştur. İstikrar ve Ortaklık Anlaş-
ması, 1 Şubat 2005’te yürürlüğe gir-
miştir.

Hırvatistan Şubat 2003 tarihinde 
AB’ye üyelik başvurusunda bulun-
muş, Avrupa Komisyonu görüşün-
de, Hırvatistan’ın Kopenhag (siyasi) 
Kriterleri ve İstikrar ve Ortaklık Sü-
reci kapsamındaki koşulları karşı-
ladığını teyit ederek Hırvatistan ile 
katılım müzakerelerine başlanma-
sını tavsiye etmiştir. Hırvatistan 17-
18 Haziran 2004 tarihli AB Liderler 
Zirvesi’nde, aday ülke ilan edilmiş 
ve müzakerelere 2005 başında 
başlanmasına karar verilmiştir. 17 
Mart 2005’te başlanması beklenen 
katılım müzakereleri, Hırvatistan’ın 
ICTY ile yeterince işbirliği yapmadı-
ğı gerekçesiyle ertelenmiştir. ICTY 
Başsavcısı Carla del Ponte’nin, Hır-
vatistan’ın Mahkeme ile eksiksiz iş-
birliği yaptığını belirten raporunun 
ardından Hırvatistan, 3 Ekim 2005 
tarihinde katılım müzakerelerine 
başlamıştır. Savaş suçu zanlısı eski 
Hırvat General Ante Gotovina’nın 
Aralık 2005’te ICTY’ye teslim edil-
mesiyle bu konudaki sorunlar orta-
dan kalkmıştır.
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Hırvatistan’ın katılım müzakereleri 
sürecinde, AB üyesi komşusu Slo-
venya ile Piran Koyu’na ilişkin sınır 
anlaşmazlığı nedeniyle gecikmeler 
yaşanmıştır. 2008-2009 yıllarında 
Hırvatistan’ın katılım müzakerele-
rinde 11 faslı veto eden Slovenya, 
anlaşmazlığın hakemlikle çözülme-
sine karar verilmesi üzerine Kon-
sey’deki blokajını kaldırmıştır.

30 Haziran 2011 tarihinde katılım 
müzakerelerini tamamlayan Hırva-
tistan’ın AB üyelik koşullarını yeri-
ne getirdiği 12 Ekim 2011 tarihinde 
Avrupa Komisyonu tarafından teyit 
etmiştir. Avrupa Parlamentosu’nun 
Aralık 2011’de, AB Konseyi’nin ise 5 
Aralık 2011’de Hırvatistan’ın 2013 
yılında AB’ye katılımına onay ver-
mesinin ardından Hırvatistan, 9 
Aralık 2011 tarihinde AB ile Katılım 
Antlaşması’nı imzalamıştır. Hırva-
tistan’da AB üyeliğine ilişkin ger-
çekleştirilen referandumda halkın 
%66’sı AB üyeliğine “evet” demiş ve 
Hırvatistan Parlamentosu da Katılım 
Antlaşmasını Mart 2012’de onayla-
mıştır.

AB üyeliğine kadar Hırvatistan’ın AB 
üyelik koşullarına uyumu, Avrupa 
Komisyonu tarafından İlerleme Ra-
porları aracılığıyla takip edilmeye 
devam edilmiştir. Katılım Antlaşma-
sı’nın onay sürecinde, Hırvatistan 
Eski Yugoslavya’dan kalan Ljubljans-
ka Banka’nın borcuna ilişkin Slo-
venya ile anlaşmazlık yaşamış, bu 
konunun da çözülmesiyle Slovenya, 
Hırvatistan’ın AB’ye Katılım Antlaş-
ması’nı onaylamıştır. Katılım Antlaş-
ması’nın 27 üye ülkede onaylanma-

sını takiben, Hırvatistan 1 Temmuz 
2013 tarihinde AB’nin 28’inci üyesi 
olmuştur. 

1990’lı yılların ilk yarısında kanlı sa-
vaşlara sahne olan Hırvatistan, 2004 
yılında AB üyesi olan Slovenya’dan 
sonra, Yugoslavya’nın dağılmasıyla 
bağımsızlığını ilan eden ülkelerden 
AB’ye üye olan ikinci ülkedir. (Bkz. 
Yugoslavya Savaşları) 

Hırvatistan’da 11 Ocak 2015 tarihin-
de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı 
seçimlerini Hırvatistan Demokratik 
Birliği (HDZ) adayı Kolinda Grabar 
Kitaroviç kazanmıştır. Hırvatistan 
2016 yılında HDZ lideri Tomislav Ka-
ramarko ve eşi hakkındaki yolsuzluk 
iddiaları nedeniyle hükümet krizi-
ne sahne olmuş, Başbakan Tihomir 
Oreşkoviç liderliğindeki hükümetin 
güvensizlik oyu almasını takiben Ey-
lül 2016’da erken seçim yapılması 
kararı alınmıştır. Parlamento seçim-
leri, 11 Eylül 2016 tarihinde ger-
çekleşmiş ve HDZ’nin galibiyetiyle 
sonuçlanmıştır. HDZ Genel Başkanı 
Andrej Plenkoviç liderliğinde HDZ 
ve MOST Hareketi koalisyon hükü-
meti göreve gelmiştir. 2017 yılında, 
Hırvatistan’ın en büyük firmala-
rından biri ve iflasın eşiğinde olan 
Agrokor’un borçtan kurtarılması 
için özel yasaları çıkarılması, iki ko-
alisyon ortağının arasının açılması-
na yol açmış ve koalisyon hükümeti 
2017 ilkbaharında çökmüştür. HDZ, 
bu kez liberal görüşlü Hırvatistan 
Halkçı Partisi (HNS) ile koalisyona 
gitmiş ve erken seçim önlenmiştir. 
26 Mayıs 2019 tarihinde gerçek-
leşen AP seçimlerine katılım oranı 
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%29,86 olmuştur. İktidar partisi HDZ, 
oyların %22,72’sini alırken muha-
lefetteki Sosyal Demokrat Parti’nin 
(SPD) oy oranı %18,71 olmuştur. HDZ 
dört, SPD üç sandalye kazanmış olup, 
geri kalan dört sandalyenin her biri 
ise küçük partiler arasında bölünmüş 
durumdadır. Hırvatistan’da 5 Ocak 
2020 tarihinde gerçekleşen cumhur-
başkanlığı seçimlerinde SPD adayı 
Zoran Milanoviç’in galibiyetiyle so-
nuçlanmıştır. Temmuz 2020 tarihin-
de düzenlenen erken genel seçim-
lerde ise iktidarda bulunan HDZ galip 
gelmiş ve Andrej Plenkovic ikinci kez 
Başbakan olmuştur. 

Para birimi olarak Kuna’yı kullanan 
Hırvatistan’ın, gerekli koşulları sağ-
lamasını takiben ortak para birimi 
Avro’ya geçiş yapması öngörülmek-
tedir. Hırvatistan, Schengen Alanı’na 
dâhil değildir. 
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Hibrit Tehditlerle 
Mücadele için Avrupa 
Mükemmelliyet Merkezi 
(European Centre of 
Excellence for Countering 
Hybrid Threats)

–Seven ERDOĞAN–

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parla-
mentosu ve Bakanlar Konseyi’nin 
ortak girişimi neticesinde 2017 yılın-
da kurulan oldukça yeni bir Avrupa 
Birliği (AB) kurumudur. Kurumun 
merkez ofisi Finlandiya’nın başkenti 
Helsinki’dedir. Temel amacı, merkez 
bünyesinde işbirliği yapan “aktörle-
rin hibrit tehditlerle mücadeleye yö-
nelik iyi uygulamaları paylaşmaları, 
bu tehditleri bertaraf etmeye yöne-
lik ortak kapasiteler geliştirmeleri ve 
denemeleri ile söz konusu tehditler-
le mücadele etmek üzere ortaklaşa 
yeni fikirler geliştirmeleri”dir. Mer-
kez bu temel amacı gerçekleştirme-
ye uygun bir örgütlenmeye sahiptir. 
Merkez kapsamında “hibrit etki, 
zafiyetler ve dayanıklılık, strateji ve 
savunma konularına odaklanan çıkar 
toplulukları” olarak adlandırılan olu-
şumlar bulunmaktadır. Söz konusu 
çıkar topluluklarının faaliyetleri mer-
kez sekreteryası tarafından koordine 
edilmekte ve kurumun araştırma ve 
eğitim birimi tarafından da destek-
lenmektedir. 

Merkez, Birliğin hibrit tehditlerle 
mücadelede NATO ile de işbirliği 
içinde hareket etmesine olanak sağ-
lamaktadır. Merkezin faaliyetlerinin 
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odak noktasında yer alan hibrit teh-
ditler, devlet ya da devlet dışı ak-
törlerce yerel, bölgesel ya da ulus-
lararası seviyede faaliyet gösteren 
siyasal aktörlerin veya devletlerin 
karar verme süreçlerini aksatmaya 
ya da bu süreçlere zarar vermeye 
yönelik gerçekleştirilen eylemler 
olarak tanımlanmaktadır. Günümüz 
dünyasında oldukça yaygın olan hib-
rit tehditlere örnek olarak yanlış bil-
gilendirme yapmak, itibar düşürü-
cü bilgi yaymak, güvensizlik ortamı 
oluşturmak, petrol ya da doğalgaz 
hatlarına saldırılar düzenlemek ve-
rilebilir. Hibrit saldırılara hedef olan 
siyasal aktörler, sıklıkla saldırıları 
gerçekleştiren aktörlerin hedef ya 
da çıkarlarına aykırı hareket eden ya 
da rakip olarak görülen aktörlerdir. 
Söz konusu eylemler siyasi, eko-
nomik, sivil, askeri ya da istihbarat 
alanlarında gerçekleşebilmektedir. 
Bu tür saldırılar, genel olarak sal-
dırılan aktörün fark ederek önlem 
alması zor olan araçlar kullanılarak 
gerçekleştirilmektedir. Hibrit saldırı-
ları düzenleyen aktörler etkisi sınırlı 
araçlarla hedeflerine ulaşamazlar-
sa, şiddeti de barındıran hibrit sava-
şa da başvurabilmektedir. 
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Hizmetlerin Serbest 
Dolaşımı (Free 
Movement of Services), 
Hizmet Alan (Service 
Recipient), Hizmet Sunan 
(Service Provider), 
Hizmet Sunanın İş Gücü 
(Labour Force of Service 
Provider), Hizmetler 
(Services)

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Avrupa Birliği (AB) Tek Pazarı’nın 
tam anlamıyla hayata geçirilmesi 
için gerekli olan hizmetlerin serbest 
dolaşımı; malların, kişilerin ve ser-
mayenin serbest dolaşımı ile bera-
ber 1957 yılında Roma Antlaşması 
ile kurulan Avrupa Ekonomik Toplu-
luğu’nun dört serbestisinden biridir. 
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma’nın 56 ile 62’nci madde-
leri ile düzenlenen hizmetler, ücret 
karşılığında icra edilen sınai ve ticari 
faaliyetler ile zanaat faaliyetleri ve 
serbest meslek faaliyetlerini kapsa-
yan ekonomik faaliyetler olarak ta-
nımlanmaktadır. Hizmet alan kavra-
mı ile ifade edilen bir kişi ya da işlet-
me olabilmektedir ve alacağı bir hiz-
met karşılığında kendisi veya yerine 
bir başkası ya da kurum ödeme yap-
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makla yükümlüdür. Belirli bir ücret 
karşılığında kurumlara, işletmelere 
ya da kişilere hizmet sağlayanlara 
ise hizmet sunan adı verilmektedir. 
Hizmet sunan kişinin iş gücü, vatan-
daşlığı önem taşımaksızın hizmet 
sunanın iş gücü olarak hizmetlerin 
serbest dolaşımının kapsamı içinde 
kalmaktadır. Hizmetlerin serbest do-
laşımına ilişkin önemli noktalardan 
bir diğeri de hizmetin bir başka AB 
ülkesinde geçici olarak sağlanması-
dır. Hizmetin bir başka AB ülkesinde 
kalıcı olarak sağlanması durumu iş 
kurma hakkı kapsamına girmektedir. 
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Hollanda (Netherlands)

–Ahmet CERAN–

Avrupa Birliği’nin (AB) kurucusu altı 
ülke arasında yer alan Hollanda (Bkz. 
Altılar) siyasi görünüm açısından bir 
parlamenter monarşidir. AB’nin al-
tıncı büyük ekonomisi konumunda-
ki Hollanda, Schengen Alanı’na 26 
Mart 1995 yılında dahil olmasının 
akabinde Avro Alanı’na entegrasyo-
nunu Ocak 1999’da tamamlamıştır. 

Hollanda, 1952 yılında İtalya, Fran-
sa, Almanya, Belçika ve Lüksemburg 
ile birlikte Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu’nu (AKÇT) kurmuş; 1957 
yılına gelindiğinde aynı beş ülke ile 
Roma Antlaşması’nı imzalamıştır. 
Böylelikle Hollanda, kuruluşundan 
bu yana Avrupa bütünleşmesi-
nin içinde yer almıştır. Özellikle de 
1958 yılında Tarım eski Bakanı Sic-
co Mansholt’un Avrupa Komisyo-
nu’nun Tarımdan Sorumlu Üyesi gö-
revine gelmesinin ardından AB’nin 
Ortak Tarım Politikası şekillenmeye 
başlamış, Hollanda bu reformları ve 
politikaları, Birliğin kuruluşundan bu 
yana yakından takip etmiştir. AB’nin 
ekonomik, siyasi, hukuki ve kurum-
sal entegrasyon sürecinde temel 
belgeleri arasında kabul edilen Ma-
astricht Antlaşması ve Amsterdam 
Antlaşması da bu ülkede müzakere 
edilmiş ve imzalanmıştır. 

Ekonomik görünüm açısından; ula-
şım merkezi konumu, kayda değer 
ticaret fazlası ve güçlü sanayi sek-
törleriyle Hollanda’nın yüzölçümü 
41.540 km², nüfusu 17. 407.585’tir. 
Önemli Avrupa ekonomileri arasın-
da yer almaktadır. Hollanda özellikle 
de dünyada en yüksek oranda kâr 
yapan tarım ihracatçısı ülkelerden 
biri olarak kabul edilmektedir. 

Siyasi tablonun merkezinde sosyal 
demokratlar, Hıristiyan demokratlar 
ve liberaller bulunmaktadır. 2005 yı-
lında Avrupa Anayasal Antlaşması, 
gerçekleşen referandumda Hollan-
da halkı tarafından reddedilmiştir. 
Sağ milliyetçi parti, Özgürlük Partisi 
(Partij Voor de Vrijheld – PVV) 2006 
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parlamento seçimlerinden bu yana 
varlık göstermeye devam etmiş, si-
yasi yelpazenin daha da ucundaki 
Demokrasi Forumu (Forum voor De-
mocratie - FvD) de 2019 yılı Avrupa 
Parlamentosu (AP) seçimlerinde ve 
yerel seçimlerde gözle görülür bir 
zafer elde etmiştir. Savunma alanın-
da ise Hollanda’nın 2014-2018 yılla-
rı rakamlarına göre onuncu büyük 
savunma sanayisi ihracatçısı olduğu 
dikkat çekerken Hollanda NATO’nun 
da bir üyesidir. 
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Hukuk Sözcüsü  
(Advocate General)

–Kamuran REÇBER–

Avrupa Birliği (AB) hukuk sistemin-
de hukuk sözcüsü olarak nitelendi-
rilen husus savcılık olmaktadır. Ada-
let Divanı’na on bir hukuk sözcüsü 
yardımcı olmaktadır. Eğer Adalet 
Divanı isterse, Konsey oy birliği ile 

hukuk sözcülerinin sayısını artırabil-
mektedir. Konsey, 25 Haziran 2013 
tarihinde aldığı kararla hukuk söz-
cüsü sayısını sekizden on bire çıkar-
mıştır. Konsey kararında bir hukuk 
sözcüsünün 1 Temmuz 2013 tarihin-
de diğer iki hukuk sözcüsünün ise 7 
Ekim 2015 tarihinde göreve başla-
ması kabul edilmiştir. 

Hukuk sözcüsü, Avrupa Birliği Ada-
let Divanı Statüsü Hakkında Pro-
tokol’e uygun olarak Adalet Divanı 
nezdinde açılan davalar hakkında 
gerekçeli iddianamesini tam bir ta-
rafsızlık ve bağımsızlık içinde açık 
celsede sunmakla görevlidir. Hukuk 
sözcüsü istisnai durumlarda gerek-
çeli iddianamesini yazılı olarak da 
sunabilmektedir. 

Görev süresi biten hukuk sözcüsü 
yeniden atanabilmektedir. Adalet 
Divanı, hukuk sözcüleri arasından 
birini birinci hukuk sözcüsü olarak 
bir yıllığına atamaktadır. Hukuk söz-
cüleri, her üç yılda bir kısmen yeni-
lenmektedir (altı ve beş şeklinde). 
Avrupa Birliği Adalet Divanı Statüsü 
Hakkında Protokol’ün bazı düzenle-
meleri, hukuk sözcülerine de uygu-
lanmaktadır.

Okuma Listesi 

Reçber, Kamuran. Avrupa Birliği 
Hukuku ve Temel Metinleri, Bursa: 
Dora Yayınları, 2018, s. 268–269.

Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. Av-
rupa Birliği Kurumsal Hukuku, Anka-
ra: Seçkin Yayıncılık, 2016, s. 213.



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ626

Hukuka Aykırılık Def’i 
(Plea of Illegality)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkın-
da Antlaşma (ABİHA) 277. madde-
ye göre iptal davası ile ilgili ABİHA 
263. maddede belirtilen zamana-
şımı süresinin geçmesine rağmen 
davanın herhangi bir tarafı, genel 
uygulaması olan bir Avrupa Birliği 
(AB) tasarrufunun hukuki konu teş-
kil ettiği derdest bir davada, iptal 
davası sebeplerini ileri sürerek bu 
tasarrufun uygulanamazlığını talep 
edebilir. Hukuka aykırılık def’i, ay-
nen ön karar prosedürü gibi, ba-
ğımsız bir yargı yolu değildir. Ancak 
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 
önündeki bir davada arızi ve bağlı 
bir def’i olarak ileri sürülebilir. Bu 
itibarla def’in ileri sürülebilmesi, 
başka bir ABİHA hükmüne istina-
den doğrudan açılan bir davanın 
kabul edilebilir olmasına bağlıdır. 
Hukuka aykırılık def’i çekişmesiz bir 
yargı yolu olan ön karar prosedürü 
çerçevesinde havale gerçekleştiren 
ulusal mahkemeler önünde de ileri 
sürülemez. Aleyhine def’i ileri sürü-
lecek genel uygulama tasarrufunun, 
davada hukuki mesele teşkil etmesi 
ve davayla ilintili olması gerekir. Hu-
kuka aykırılık def’i davanın her iki 
tarafı tarafınca ileri sürülebilir veya 
istisnai olarak hukuka aykırılık me-
selesinin bir kamu düzeni meselesi 
olması hasebiyle ABAD tarafından 
re’sen değerlendirmeye alınabilir. 
Hukuka aykırılık def’i davanın taraf-
larını hukuka aykırı genel tasarruf-

ların uygulanmasına karşı koruma 
amacını taşır. Bu yargı yolunun tesi-
sinde iki gerekçe bulunmaktadır: ip-
tal davasındaki iki aylık zamanaşımı 
süresinin hukuka aykırılığın tespiti 
için yeterli bir süre teşkil etmemesi; 
gerçek ve tüzel kişilerin dava ehli-
yetinin doğrudan yargı yolu teşkil 
eden iptal davası çerçevesinde kısıt-
lılığı. Hukuka aykırılık def’i bir süre 
kısıtlamasına tabi değildir. Def’i an-
cak davaya başvuru sırasında veya 
savunmada ve 277. maddeye açıkça 
atıfta bulunularak sarih olarak veya 
sözkonusu atfın yapılmamasına rağ-
men yeterli açıklıkta sebepleri ifade 
etmek veya hukuka aykırılığı iddia 
etmek suretiyle zımni olarak ileri 
sürülebilir. Gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından ancak aleyhlerine açıla-
bilecek iptal davası ehliyetine sahip 
olunamayacak tasarruflara ilişkin 
def’i ileri sürülebilecektir. Ayrıcalıklı 
davacılar tarafından ise, sözkonusu 
zamanaşımı süresi içerisinde huku-
ka aykırılığın ortaya çıkmasının pek 
makul görülmemesi ve hukuka aykı-
rılığın genelde uygulayıcı tasarruflar 
marifetiyle ortaya çıkması nedeniy-
le sadece tüzükler aleyhine def’i ile-
ri sürülebilme imkanı sağlanmıştır. 

Dava sonucunda kararın hukuki 
sonuçları itibariyle, genel uygula-
ma tasarrufunun hukuka aykırılı-
ğının tespiti halinde bu tasarrufun 
prensipte sadece davanın tarafları 
arasında uygulanamazlığı söz konu-
sudur. Bu itibarla tasarrufun sahibi 
kurum, organ, ofis veya ajansın hu-
kuka aykırılığı giderme mükellefiye-
ti vardır. Ancak, hukuki kesinlik, AB 
normlarının yeknesak uygulanması 
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ve hukukilik ilkeleri çerçevesinde bu 
hukuki etkinin davanın taraflarını 
(inter partes) aşar mahiyette herkes 
yönünden etki (erga omnes) doğur-
duğunun gittikçe artan bir şekilde 
kabul gören bir yaklaşım olduğunun 
da vurgulanması gerekir.
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Hukuki Belirlilik   
(Legal Certainty)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Hukuki belirlilik ilkesi, Avrupa Birliği 
(AB) hukukunun genel ilkelerinden 
biri olarak, hukuk kurallarının açık, 
net ve etkileri açısından öngörüle-
bilir olmasını, AB hukuku tarafından 
yönetilen hukuki durum ve ilişkile-
rin öngörülebilir olmasını gerektirir. 
Dolayısıyla AB hukukunun süjeleri 
eylem ve işlemlerini hukuku ve bu 
çerçevede hak ve yükümlülüklerini 
bilerek tasarlayabilme imkanı kaza-
nacaktır. Bu ilke, AB kurumlarının 

hukuku tutarlı ve çelişkiden uzak 
uygulamalarını, idari işlemlerin ma-
kul süre içerisinde sonuçlandırılma-
sını, zamanaşımı sürelerinin makul 
ve önceden belirli olmasını, idari ve 
finansal yaptırımların belirsiz geniş-
likte bir süreyle uzatılmamasını, ya-
sal düzenlemelerin yayımlanmasın-
dan önceye şamil uygulanmamasını 
veya uygulanmasının belirli şartlar 
dahilinde sınırlı olmasını, bir suç-
tan iki defa yargılanmamayı, kural 
ve hükümlerin aleni olmasını, mah-
kemelerin hükümlerinin bağlayıcı 
olmasını, yargısal korunma meka-
nizmasının ve usul kurallarının etkili 
olmasını, fakat aleyhlerine yargı yol-
larına başvurulmayan hukuka aykırı 
tasarrufların bile kişiler için kesinlik 
ve geçerlilik taşımasını, aynı hukuki 
hükmün tutarlı ve uyumlu, temelde 
benzer hukuki hükümlerin de özdeş 
yorumlanmasını, meşru beklentile-
rin korunmasını, hukukun uygulan-
masının herkes için eşit ve tarafsız 
olmasını gerektirir. Bu itibarla huku-
ki belirlilik ilkesi, kamu otoritelerine 
karşı bireysel garantileri temin eder 
ve hukukun süjelerini kamu otorite-
lerinin keyfiliğinden korur.

Hukuki Dayanak   
(Legal Base)

–A. Aslı BİLGİN–

Avrupa Birliği (AB) ve Birlik organ-
larının yetkilendirilme ilkesi çerçe-
vesinde Üye Devletler tarafından 
verilen yetkiler kapsamında hare-
ket edebilecekleri kurucu antlaş-
malarda yer almaktadır. Dolayısıyla 
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sınırlı yetki ilkesinin hakim olduğu 
Birlikte, Birlik kapsamında yapıla-
cak herhangi bir hukuki tasarrufun 
kurucu antlaşmalarda yer alan bir 
hüküm esas alınarak yapılması, yani 
Birliğin Üye Devletlerce ilgili konuda 
tasarrufta bulunması için yetkilendi-
rilmiş olması hukuki dayanak olarak 
adlandırılır. Diğer bir deyişle Birliğin 
yetkilendirilme ilkesine uygun ola-
rak hareket ettiğinin bir göstergesi 
ilgili tasarrufun Birliğe verilen yetki 
kapsamında kaldığının ispatı olan 
hukuki dayanaktır. Birlik ve Birlik 
kurumlarının yetkileri yapılmak iste-
nen tasarrufa ilişkin kurucu antlaş-
malarda öngörülen düzenlemelere 
göre değişiklik arz etmektedir. Bu 
nedenle, Birlik hukuki tasarrufları-
nın hayata geçirilmesinde kurucu 
antlaşmalarda konuyla ilgili doğru 
hükmün tespit edilerek yetkilerin 
belirlenmesi, hukuki dayanak eksik-
liği veya yanlışlığı gerekçesiyle tasar-
rufun iptali veya reddi sonucunun 
doğmasına engel teşkil edecektir.
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Hukuki Konularda 
Adli İşbirliği (Judicial 
Cooperation in Civil 
Matters) 

–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–

Hukuki konularda adli işbirliği, ya-
bancı unsurlu uyuşmazlıklar bakı-
mından Üye Devletlerin yargı ve 
idari sistemlerindeki mevcut farklı-
lıkların ortadan kaldırılması amacıy-
la Üye Devlet makamları arasındaki 
işbirliğinin geliştirilmesi düşünce-
sine dayanmaktadır. Bu alan, esas 
itibariyle, geleneksel olarak millet-
lerarası özel hukukun kapsamında 
kabul edilen, yabancı unsurlu özel 
hukuk uyuşmazlıklarının çözümün-
de uygulanacak hukukun tayini ve 
uygulanması, yetkili mahkemenin 
tayini ile yabancı mahkeme kararla-
rının tanınması ve tenfizi konularına 
ilişkindir. 

Hukuki konularda adli işbirliği ko-
nusunda bir düzenleme Roma Ant-
laşması’nın (1958) ilk metninde 
mevcut değildi. Ancak bu dönemde 
Antlaşma’nın 220. maddesi, Üye 
Devletlerin yabancı mahkeme, he-
yet ve hakem kararlarının karşılıklı 
tanınması ve tenfizi usullerinin sa-
deleştirilmesiyle yükümlü oldukları-
nı düzenlemişti. Anılan hüküm uya-
rınca Üye Devletler arasında kabul 
edilen ilk düzenleme, Medeni ve 
Ticari Konularda Mahkeme Kararla-
rının Tanınması ve Tenfizine İlişkin 
1968 tarihli Brüksel Konvansiyo-
nu’dur. Daha sonra, söz konusu dü-
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zenlemeyi kanunlar ihtilâfı hukuku 
kurallarıyla tamamlamak üzere Akdi 
Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk 
Hakkında Roma Konvansiyonu 1980 
yılında kabul edilmiştir. 

Hukuki konularda adli işbirliğine 
ilişkin hükümler, ilk kez Maastri-
cht Anlaşması (1993) ile Avrupa 
Birliği’nin (AB) üçüncü sütununu 
oluşturan Adalet ve İç İşlerinde İş-
birliği başlığı altında yer almıştır. 
Amsterdam Antlaşması’nın (1999) 
ise, AB’de milletlerarası özel huku-
kunun gelişimi dikkate alındığında 
bir dönüm noktası teşkil ettiği söy-
lenebilir. Zira, hukuki konularda adli 
işbirliği Amsterdam Antlaşması’yla 
birlikte AB’nin üçüncü sütunundan, 
Topluluklar sütunu (veya ekonomik 
entegrasyon sütunu) olarak anılan 
birinci sütununa kaydırılmış, Avrupa 
Topluluğu Antlaşması’nın (ATA) IV. 
Başlığı altında düzenlenmek sure-
tiyle Özgürlük, Güvenlik ve Adalet 
Alanı’na dahil edilmiş, böylece, ku-
rumlar, hukuki konularda adli işbir-
liğine ilişkin konularda düzenleme 
yapma yetkisine sahip olmuşlardır. 

Amsterdam Antlaşması sonrasın-
da ATA’nın 65. maddesinde, hukuki 
konularda adli işbirliğine ilişkin ve 
sınır aşıcı etkilere sahip önlemlerin, 
İç Pazar’ın işleyişinde gerekli olduğu 
ölçüde, mahkeme ya da mahkeme 
dışı organlarca verilen belgelerin 
sınır ötesi tebliğine ilişkin sistemin, 
delillerin alınmasına ilişkin işbirliği-
nin, mahkeme dışı davalarda verilen 
kararlar da dahil olmak üzere, me-
denî hukuk ve ticaret hukuku dava-
larına ilişkin kararların tanınması ve 

tenfizinin geliştirilmesi ve sadeleşti-
rilmesi; Üye Devletlerde uygulanan 
kanunlar ihtilâfı ve mahkemelerin 
yargı yetkisine ilişkin kuralların uyu-
munun geliştirilmesi; medeni yargı-
lamanın iyi işleyişi önündeki engel-
lerin, gerektiğinde Üye Devletlerde 
uygulanan medeni usul kurallarının 
uyumunun geliştirilmesi suretiyle, 
kaldırılması amacıyla kabul edilece-
ği ifade edilmiştir. 

Hukuki konularda adli işbirliği, Liz-
bon Antlaşması (2009) ile getirilen 
değişiklikler sonrasında ise, Özgür-
lük, Güvenlik ve Adalet Alanı’na 
dahil diğer konular gibi Avrupa 
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaş-
ma’nın (ABİHA) III. Kısmının V. Baş-
lığı altında hükme bağlanmaktadır. 
Bu çerçevede, Özgürlük, Güvenlik, 
Adalet Alanı’na ilişkin genel ilkelerin 
düzenlendiği 67. maddede, Birliğin 
özellikle hukuki konulardaki yargı 
kararlarının ve yargı dışı kararların 
karşılıklı tanınması ilkesi vasıtasıyla 
adalete erişimi kolaylaştıracağı be-
lirtildikten sonra, 81. maddede Bir-
liğin, sınır ötesi etkileri olan hukuki 
konularda, mahkeme kararlarının 
ve mahkeme dışı kararların karşılıklı 
tanınması ilkesi temelinde bir adli 
işbirliği geliştireceği ifade edilmiştir.

Buna göre, Avrupa Parlamentosu 
ve Konsey’e, mahkeme kararla-
rı ve mahkeme dışı kararların Üye 
Devletler arasında karşılıklı olarak 
tanınması ve tenfizi; mahkeme ve 
mahkeme dışı belgelerin sınır öte-
si tebliği; kanunlar ihtilâfı ve yetki 
ihtilafı konusunda Üye Devletlerde 
uygulanan kurallar arasında uyum; 
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delil toplanması konusunda işbirliği; 
adalete etkili erişim; gerektiğinde 
Üye Devletlerde uygulanan hukuk 
usulü kuralları arasındaki uyumu 
artırarak, hukuk davalarının düzgün 
yürütülmesinin önündeki engellerin 
kaldırılması; uyuşmazlıkların çözü-
mü konusunda alternatif yöntem-
lerin geliştirilmesi ve hakimlerin ve 
adli personelin eğitiminin destek-
lenmesi amaçlarıyla olağan yasama 
usulü uyarınca düzenleme yapma 
yetkisi tanınmıştır (md. 81(2)). Ant-
laşma’da olağan yasama usulüne 
getirilen tek istisna aile hukukuna 
ilişkin sınır ötesi etkileri olan ted-
birler olup, söz konusu tedbirlerin 
Konsey tarafından özel yasama 
usulü uyarınca, Avrupa Parlamento-
su’na danıştıktan sonra oy birliği ile 
alınacağı hükme bağlanmıştır (md. 
81(3)). 

Amsterdam Antlaşması’ndan bu 
yana, hukuki konularda adli işbirli-
ğine ilişkin önemli sayıda ikincil hu-
kuk kabul edilmiştir. Bu çerçevede, 
1215/2012 sayılı Medeni ve Ticari 
Konularda Yargı Yetkisi ve Mahke-
me Kararlarının Tanınması ve Ten-
fizi Hakkındaki Tüzük (Brüksel Ia 
Tüzüğü), 2201/2003 sayılı Evliliğe 
ve Velâyet Sorumluluğuna İlişkin 
Meselelerde Yargı Yetkisi ve Mahke-
me Kararlarının Tanınması ve Tenfi-
zine Dair Tüzük (Brüksel IIa Tüzüğü); 
4/2009 sayılı Nafaka Yükümlülükleri 
Konusunda Yargı Yetkisi, Uygulana-
cak Hukuk ve Mahkeme Kararlarının 
Tanınması ve Tenfizi ile İşbirliği Hak-
kında Tüzük; 650/2012 sayılı Mirasa 
İlişkin Konularda Yargı Yetkisi, Uygu-
lanacak Hukuk, Mahkeme Kararları-

nın Tanınması ve Tenfizi ve Mirasa 
İlişkin Resmî Belgelerin Kabulü ve 
Tenfizi ile Avrupa Miras Belgesinin 
Oluşturulması Hakkındaki Tüzük; 
2016/1103 sayılı Eşler Arasındaki 
Mal Rejimlerine İlişkin Konularda 
Yargı Yetkisi, Uygulanacak Hukuk ve 
Mahkeme Kararlarının Tanınması ve 
Tenfizi Hakkında Güçlendirilmiş İş-
birliğinin Uygulanmasına İlişkin Tü-
zük; 2016/1104 sayılı Kayıtlı Birlikte-
liklerin Malvarlığına İlişkin Sonuçları 
Hakkında Yargı Yetkisi, Uygulanacak 
Hukuk ve Mahkeme Kararlarının 
Tanınması ve Tenfizi Hakkında Güç-
lendirilmiş İşbirliğinin Uygulanma-
sına İlişkin Tüzük; 1259/2010 sayılı 
Boşanma ve Ayrılığa Uygulanacak 
Hukuk Alanında Güçlendirilmiş İş-
birliğinin Uygulanmasına İlişkin 
Tüzük; Sözleşmeye Dayanan Borç 
İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hak-
kında 593/2008 sayılı Tüzük (Roma 
I Tüzüğü); Sözleşme Dışı Borç İlişki-
lerine Uygulanacak Hukuk Hakkında 
864/2007 sayılı Tüzük (Roma II Tü-
züğü); 2015/848 sayılı İflas Tüzüğü; 
805/2004 sayılı İhtilafsız Para Ala-
cakları İçin Avrupa İcra İlâmı Hak-
kında Tüzük; Sınıraşan Uyuşmazlık-
larda Adli Yardıma İlişkin Asgari Or-
tak Kuralların Belirlenerek Adalete 
Erişimin İyileştirilmesi Hakkındaki 
2002/8 sayılı Direktif; Avrupa Küçük 
Talepler Usulü Hakkında 861/2007 
sayılı Tüzük; Avrupa Ödeme Emri 
Usulü Hakkında 1896/2006 sayılı 
Tüzük; Adli ve Ticari Meselelerde 
Arabuluculuğun Belli Yönleri Hak-
kındaki 2008/52 sayılı Direktif; Me-
deni ve Ticari Konularda Adli ve Adli 
Olmayan Belgelerin Tebliğine ilişkin 
1393/2007 sayılı Tüzük ve Üye Dev-
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let Mahkemeleri Arasında Medeni 
veya Ticari Meselelerde Delil Top-
lanmasına İlişkin İşbirliği Hakkında-
ki 1206/2001 sayılı Tüzük bu alana 
ilişkin önemli düzenlemeler olarak 
belirtilebilir. 
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Hukuki Tasarruflar  
(Legal Acts)

–Narin İDRİZ–

Hukuki tasarruflar için kesin bir 
tanım verilmesi gerekirse, bunlar 
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) 6. Kısım, Başlık I, 
Bölüm 2, Kesim 1’de “Birliğin huku-
ki tasarrufları” altında tanımlanan 
araçlar olacaktır. Bunlar ABİHA md. 

288’de tanımlanan tüzük, direktif, 
karar, tavsiye ve görüşler ile 289–
291’de tanımlanan yasama tasarru-
fu, yetki devrine dayanan tasarruf 
ve uygulama tasarrufu’dur.

“Hukuki tasarruflar”, daha geniş 
kapsamda, Birlik kurumları tara-
fından görevlerini yerine getirmek 
için kullanılan tüm tedbirleri tanım-
lamada kullanılmaktadır. Hukuki 
tasarruflar, hem kurucu antlaşma-
larda tanımlanan hem de burada 
tanımlanmasa da uygulamada kul-
lanılan tedbirleri kapsamaktadır. 
İkincisine örnek olarak ilke kararları, 
sonuçlar, bildiriler, yol haritaları, kı-
lavuzlar, yeşil kitaplar ve beyaz ki-
taplar verilebilir.

Ortak Dış ve Güvenlik Politikası 
kapsamında kullanılan, eylem ve tu-
tumlar gibi (Bkz. Avrupa Birliği Ant-
laşması md. 25(b/i ve ii)), özel hu-
kuki tedbirler de “hukuki tasarruf” 
olarak sınıflandırılabilmektedir. 
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of Norms in EU Law”, Anthony Ar-
null ve Daminal Chalmers (der), The 
Oxford Handbook of European Uni-
on Law, Oxford: Oxford University 
Press, 2015, s. 106–108.

Hukukun Genel İlkeleri 
(General Principles of 
Law)

–Narin İDRİZ–

Hukukun genel ilkeleri, içeriği ge-
nel ve soyut olan temel kurallardır. 
Bu kurallar, yazılı hukuk kaynakları 
yetersiz kaldığında yargı tarafından 
kullanılan yazılı olmayan bir hukuk 
kaynağıdır. Hukukun genel ilkeleri 
mevcut veya potansiyel boşlukları 
doldurarak hukuk sisteminin düz-
gün çalışmasını kolaylaştırır. Bu ilke-
ler çoğu zaman ulusal hukuk sistem-
lerinden kaynaklanmaktadır. Huku-
kun genel ilkelerine birkaç örnek, 
hakkaniyet ilkesi, neden olunan za-
rarın telafi edilmesi ilkesi, kuralların 
yorumlanma ilkeleri veya kural ça-
tışmalarının çözümü için kullanılan 
ilkelerdir.

Bu genel ilkelerin bir kısmının yaygın 
olarak kullanıldığı ve birçok ulusal 
sistemde bulunabileceği kanaatine 
varılması halinde ilgili genel ilkeler 
uluslararası hukukta da uygulanabi-
lir. Şöyle ki Uluslararası Adalet Diva-
nı Statüsü’nün 38. maddesi paragraf 
1(c), “uygar uluslarca kabul edilen 
hukukun genel ilkeleri”ni uluslar-
arası hukukun kaynaklarından biri 
olarak kabul etmektedir. Genel ilke-
ler, uluslararası hukuktaki normlar 

hiyerarşisinde genellikle anlaşma-
lar veya uluslararası teamül huku-
ku bir hukuk kuralı sağlamadığında 
“boşluk doldurucu” olarak kullanıl-
maktadır. Bu hukukun genel ilke-
lerine örnek olarak, iyi niyet, kesin 
hüküm ve hakimlerin tarafsızlığı 
verilebilir. Uluslararası mahkemeler, 
diğer uluslararası hukuk kaynak-
larında kural bulamadıklarında bu 
ilkelere dayanmaktadır. Bu tür hu-
kukun genel ilkeleri uluslararası ve 
ulusal mahkemelerin kararlarında 
bulunabilmektedir. Bunlara yapı-
lan atıflar ayrıca “en nitelikli yayın-
cıların”ın (yani seçkin uluslararası 
hukuk uzmanları) öğretilerinde de 
bulunabilir. 

Bu ilkelerin AB hukukundaki yerine 
ilişkin ayrıntılı değerlendirme Avru-
pa Birliği Hukukunun Genel İlkeleri 
başlığı altında yapılmıştır.
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Hukukun Üstünlüğü 
Çerçevesi (Rule of Law 
Framework)

–İlke GÖÇMEN–

Hukukun üstünlüğü çerçevesi, kuru-
cu antlaşmada yer almamakla bir-
likte, Komisyon tarafından bir Bil-
diri ile başlatılan bir girişim olarak 
nitelendirilebilir (COM/2014/0158 
final). Buna göre, madde 7 prose-
dürünü tamamlamak üzere, onun 
öncesinde, hukukun üstünlüğüne 
yönelik sistemik tehditler ile ilgilen-
mek ve çözmek amacıyla bir çerçeve 
oluşturulmuştur. Hukukun üstünlü-
ğü ile “tüm kamu gücünün, tarafsız 
ve bağımsız mahkemelerin deneti-
mi altında ve … hukukun çizdiği sı-
nırlar içinde hareket edeceği” kas-
tedilmektedir. Hukukun üstünlüğü, 
bu çerçeve oluşturulurken AB’nin 
diğer değerleri arasından ayrılmış-
tır, çünkü AB için özel önemi haizdir: 
Hukukun üstünlüğü ile uyum hem 
AB’nin değerlerinin korunmasının 
hem de kurucu antlaşmalardan kay-
naklanan hakların ve yükümlülükle-
rin uygulanmasının ön koşulu olarak 
görülmektedir. Bu yönden, hukukun 
üstünlüğü çerçevesi, bir yandan ih-
lal davasının, diğer yandan madde 7 
prosedürünün boşluklarını tamam-
lamak üzere geliştirilmiştir. Bundan 
başka, hukukun üstünlüğü çerçeve-
si, yalnızca sistemik nitelikli tehlike-
lerle ilgilenmek için oluşturulmuş-
tur. Bu bakımdan, “bir Üye Devletin 
siyasi, kurumsal ve/veya hukuk dü-
zeni, anayasal yapısı, güçler ayrılığı, 
yargının bağımsızlığı veya tarafsızlığı 

veya yargısal denetim sistemi” teh-
like altında olmalıdır. 

Hukukun üstünlüğü çerçevesi; Ko-
misyonun değerlendirmesi, Komis-
yonun tavsiyesi ve tavsiyenin takibi 
olmak üzere üç aşamalı bir süreç 
ile işlemektedir. İlk olarak, Komis-
yon, alakalı bilgiyi toplayıp inceler 
ve hukukun üstünlüğüne yönelik 
sistemik bir tehlike olup olmadığını 
değerlendirir. Komisyon, böyle ol-
duğu kanısına varırsa bir “hukukun 
üstünlüğü görüşü” göndererek ilgili 
Üye Devlet ile diyalog başlatır. İkinci 
olarak, Komisyon, bir çözüme varı-
lamadığında ve sistemik tehlikeye 
ilişkin nesnel deliller olduğunda, il-
gili Üye Devlet otoriteleri de bunu 
gidermek için uygun adımları at-
madığında, ilgili Üye Devlete hita-
ben tanımlanmış sorunları çözmesi 
amacıyla bir “hukukun üstünlüğü 
tavsiyesi” çıkarır. Üçüncü olarak, Ko-
misyon, ilgili Üye Devletin kendisine 
yöneltilen tavsiye karşısındaki tep-
kisini izler ve tatmin edici bulmazsa 
madde 7 prosedürünü başlatıp baş-
latmamayı değerlendirir. Komisyon, 
süreç boyunca, Avrupa Parlamen-
tosu’nu ve Konsey’i düzenli olarak 
bilgilendirir.

Hukukun üstünlüğü çerçevesi bugü-
ne kadar yalnızca bir kez Polonya’ya 
karşı Ocak 2016’dan Aralık 2017’ye 
kadar kullanılmıştır. Komisyon, bu 
çerçeveden sonuç alamayınca, 
madde 7 prosedürü çerçevesinde, 
20 Aralık 2017 tarihinde AB’nin 
değerlerinin ciddi biçimde ihlaline 
yönelik açık bir risk bulunduğu için 
Polonya’ya karşı bir gerekçeli öneri 
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sunmuştur (COM(2017) 835 final). 
Bu süreç hala devam etmektedir.
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Hükümetlerarası 
Konferans 
(Intergovernmental 
Conference)

–Seven ERDOĞAN–

AB Kurucu Antlaşmalarında deği-
şiklik yapmanın resmi yöntemidir. 
Konferansa Zirve, Avrupa Komisyo-
nu ve Avrupa Parlamentosu temsil-
cileri katılmaktadır. Genişlemenin, 
bütünleşme gündemindeki yerinin 
üst sıralarda olduğu dönemlerde, 
Birliğe katılacak ülkelerin de gelecek 
dönemde üyesi haline gelecekleri 
yapının dönüşüm sürecine gayri res-
mi olarak dâhil edilmeleri de söz ko-
nusu olabilmektedir. Birkaç gün sü-
ren hükümetlerarası konferanslarda 
daha önceki yıl ya da aylarda çalışma 
gruplarının oluşturdukları taslak ant-

laşma metinleri üzerinde çalışılmak-
tadır. Hükümetlerarası konferansı 
takiben Zirve, çözülemeyen siyasi 
konuları ele almak üzere toplanmak-
tadır. Uzlaşılan Antlaşma metni üze-
rinde Üye Devletlerin hukukçuları ve 
dilbilimcileri çalışarak nihai metni 
ortaya çıkarmaktadır. 

Hükümetlerarası konferanslarda ka-
tılımcıların birincil hedefi Avrupa 
bütünleşmesini kendi çıkarlarına 
göre şekillendirmektir. Dolayısıyla bu 
tür konferanslar her zaman bir güç 
mücadelesine sahne olmaktadır. Bu 
nedenle her üye devleti tatmin et-
meyen sonuçlar ortaya çıkabilmek-
tedir. Anlaşmaların onay sürecinde 
düzenlenen referandumlarda sıklıkla 
üye devlet halklarının uzlaşılan met-
ni reddettikleri örnekler olmuştur. 
1990 sonrası dönemde AB’nin sık-
lıkla demokrasi açığı söylemleriyle 
eleştirildiği dönemde hükümetle-
rarası konferanslarda kararların ye-
terince demokratik, şeffaf ve halka 
yakın bir şekilde alınmıyor olmasının 
da bu süreçte payının olduğu ileri sü-
rülmüştür. Nitekim 1990 sonrası dö-
nemde AB Antlaşmalarının defalarca 
referandumlarda üye ülke halkları-
nın onayını elde etmekte zorlanma-
larından dolayı, AB 2007 yılında Liz-
bon Antlaşması öncesinde toplanan 
son hükümetlerarası konferansın ar-
dından geçen uzun bir süreye karşın, 
bu yönteme tekrar başvurmamıştır. 
Avrupa bütünleşmesi bu süreçte ya-
şaması gereken zorunlu değişimleri, 
hükümetlerarası konferanslar yerine 
AB mekanizmasının dışında yer alan 
mekanizmalar geliştirerek ve dene-
yimleyerek yoluna devam etmiştir. 
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Hükümetlerarasıcılık 
(Intergovernmentalism)  

–Sezgin MERCAN–

Hükümetlerarasıcılık, Realizmin 
öncülerinden Stanley Hoffmann ta-
rafından, Charles de Gaulle Fransa-
sı’ndaki milliyetçi eğilimlerden, bu 
eğilimlerin yarattığı gelişmelerden 
ve bu gelişmelerin Avrupa Toplu-
lukları ile ilişkilere yansımalarından 
hareketle geliştirilmiştir. Klasik Re-
alizm Hoffmann’ın Avrupa bütün-
leşmesine dönük çalışmalarında 
temel referans noktası olduğu gibi, 
Hükümetlerarasıcılığın gelişiminde 
de yol gösterici olmuştur. Bunu Hof-
fmann’ın, Hükümetlerarasıcılığı ge-
liştirirken devlet-merkezciliği temel 

almasından anlamak mümkündür. 
Yine de Klasik Realizm ile Hükümet-
lerarasıcılık birbirinin aynı değildir. 
Hükümetlerarasıcılık kapsamlı bir 
uluslararası işbirliği incelemesi ya-
pıp, bölgesel bütünleşme eylemini 
önemserken, Klasik Realizm buna 
oldukça uzak durmaktadır. Hükü-
metlerarasıcılık; çıkar çatışmalarının 
olmadığı, devletler değil, toplumlar 
arasında işbirliğinin önemli olduğu 
koşullarda ve konularda bölgesel ve 
uluslararası bütünleşmeyi destekle-
mektedir. Kimlikle ilgili konularda, 
dış ve güvenlik politikası gibi dev-
letlerin bekasını ilgilendiren husus-
larda ise böyle bir bütünleşme pek 
tercih edilmemektedir. Hükümetle-
rarasıcılık, federal sistemdeki politik 
faaliyetlerin koordine edilmesinde 
önemli bir araç konumundadır. Yet-
ki paylaşımıyla ilgili konularda ya da 
uyuşmazlıklarda alternatifmiş gibi 
kabul edilmektedir. Hükümetlerara-
sıcılık, üye ülkeleri, Avrupa bütün-
leşmesini kontrol etmede başat ak-
törler olarak görmektedir. Böyle bir 
bütünleşmede ulusal hükümetler, 
kendi halklarının çıkarlarını koruya-
bilmektedirler. Ulusüstü kurum ve 
aktörler geri plana itilebilmektedir-
ler.

Hükümetlerarasıcılığa göre, bü-
tünleşmeler ve (onların) kurumsal 
yapıları, hükümetlerin başka türlü 
ulaşamayacakları hedeflere eriş-
melerine imkân tanıyabilmektedir. 
Literatüre göre, Avrupa bütünleş-
mesinde olduğu gibi, bütünleşme-
nin kurumları hükümetlerin gücünü 
iki şekilde arttırmaktadır. Bunlardan 
ilki, kurumların devletler arasındaki 
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pazarlığın etkisini güçlendirmesidir. 
Bütünleşme konularıyla ilgili olarak, 
uluslararası zeminde eşit ve ege-
men devletler arasında hükümet-
lerarası bir pazarlık yapılmaktadır. 
Ortak bir müzakere forumunun ve 
karar alma prosedürlerinin varlığı, 
anlaşmaların yapılmasının ve ko-
runmasının maliyetlerini düşürmek-
tedir. İkincisi, bütünleşme kurumla-
rının çıkar grupları karşısında siyasi 
liderlerin otonomisini güçlendirme-
sidir. Bu durumda kurumların ortak 
politikaların meşruiyetini ve güveni-
lirliğini arttırmasının payı vardır. Ku-
rumlar bir müzakere ortamını, ortak 
karar prosedürlerini, yasal ve siyasi 
normları oluşturarak uluslararası 
işbirliğini yaymaktadır. Avrupa Bir-
liği (AB) örneği, diğer bütünleşme-
lerden farklı bir uluslararası kurum 
olma niteliğine sahiptir. Bu farklılığı 
ulusal bağımsızlığın devredilmesini 
kapsayan iki faktöre dayandırmak 
mümkündür. Bunlardan ilki, nitelik-
li çoğunluğa dayalı oylama kuralları 
aracılığıyla ulusal bağımsızlığın di-
ğerlerinin oylarına bağımlı hale ge-
tirilmesidir. İkincisi de yarı otonom 
merkezi kurumlara yetki devridir. Bu 
iki faktörden hangisinin seçileceği 
yapılacak bir fayda-zarar analizine 
dayanmaktadır. Bunlar oybirliğine 
nazaran daha etkili karar alma şekil-
leridir.
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İç Devalüasyon  
(Internal Devaluation)

–Naib ALAKBAROV–

İç devalüasyon, bir ülkenin döviz ku-
runun değerini düşürmeden, işgücü 
maliyetlerini düşürerek ve üretken-
liği artırarak rekabetçiliği geri kazan-
mayı hedeflenmesidir. 

Para biriminin devalüasyonu, sabit 
veya kısmi sabit bir döviz kuru po-
litikası uygulayan bir ülkenin para 
biriminin değerinin düşürülmesi ka-
rarıdır. Para birimini devalüe etmek, 
ekonomilerin ihracatının daha re-
kabetçi hale gelmesi, ithalatın daha 
pahalı olması gerektiği anlamına 
gelir. Bu uygulamanın sonucunda, 
ihracat için daha fazla talep ve cari 
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hesapta iyileşme beklenmektedir.

Bazı durumlarda bir ülke, para biri-
minin devalüasyonunu istemeyebi-
lir veya bunu yapamayabilir, ancak 
yine de bu ülkenin rekabet edebilir-
liğini geliştirmesi gerekir. Rekabeti 
arttırmak için maliyetleri düşürme-
ye ve iş gücü verimliliğini arttırma-
ya çalışabilir. Bu, para biriminin de-
valüasyonuna başvurmadan, daha 
ucuz ihracat yapılmasını sağlar.

Hükümet, örneğin KDV’yi artırarak 
sigorta giderleri gibi bordro vergile-
rini düşürebilir. Bu uygulama toplam 
vergi gelirlerini aynı kalmasını sağlar 
ancak işe alınan işçilerin maliyetini 
düşürür. Diğer taraftan hükümet 
kamu kesimi ücretlerini düşürebilir 
ve diğer ücretler üzerinde de düşür-
mek için baskı yapabilir.

Uygulamada, iç devalüasyon Leton-
ya, Yunanistan ve İrlanda gibi, hü-
kümet harcamalarını azaltmak ve 
mali tasarrufun azaltılması için çok 
fazla baskının söz konusu olduğu 
ülkeler tarafından uygulanmıştır. Bu 
deflasyonist maliye politikası, ücret 
ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü 
baskı yapar ve fiili deflasyona yak-
laşır.

Uygulamada, Letonya, Yunanistan 
ve İrlanda tarafından uygulanan iç 
devalüasyon, devlet harcamalarını 
azaltmak ve tasarruf tedbirleri al-
mak için önemli bir baskının oldu-
ğu bir durumu ifade etmektedir. Bu 
deflasyonist maliye politikası, ücret 
ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü 
baskı uygular ve fiili deflasyona yak-

laşılmaktadır. J.Stiglitz, iç devalüas-
yon uygulanırken, rekabet gücünü 
arttırmanın da önemini vurgula-
maktadır. Bu şekilde, ücret kesinti-
lerinin sadece yüksek kar marjları 
olarak değil, düşük fiyatlar olarak 
tüketicilere iletilmesi sağlanmaktır. 

Kamu harcamalarını herhangi bir 
parasal teşvik olmadan azaltmak, 
ekonomik büyümenin azalmasına 
ve işsizliğin artmasına yol açıyor. İç 
devalüasyon ile, fiyatları ve ücretle-
ri düşürerek rekabet gücünün yeni-
den kazanılması uzun zaman alabi-
leceğinden çok acı verici bir süreç 
olabilir. Örneğin Letonya GSYH’sın-
da % 25’e yakın rekor düşüş yaşan-
mıştır. İç Devalüasyon uygulaması-
nın sorunları şu şekilde sıralanabilir: 

Ücret kesintilerine karşı direnç: Key-
nes’in belirttiği gibi, nominal ücret 
kesintilerine karşı çok fazla direnç 
söz konusudur. Sendikalar her za-
man potansiyel grev ve aksamalara 
yol açan nominal ücret seviyelerini 
korumaya çalışıyorlar.

Eşitsizlik: İç devalüasyon peşinde 
olan ülkeler, genellikle kamu kesi-
mindeki ücret kesintilerine güvenir-
ler. Bununla birlikte, bazı sektörler 
ücret kesintilerinden kaçınabilirler. 
Bu nedenle, özellikle de bankacılık 
sektörü gibi yüksek ücretli meslek-
ler bu sorundan sorumluyken bir 
adaletsizlik duygusu oluşmaktadır. 

Borç Deflasyonu: İç devalüasyona 
ihtiyaç duyan ülkeler, genellikle yük-
sek özel sektör ve yüksek kamu sek-
törü borcuna sahiptir. İç devalüas-
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yon uygulaması enflasyonu düşürür 
ve muhtemelen deflasyona yol açar. 
Bu, borcun gerçek değerini artırır ve 
borç oranını düşürmeyi zorlaştırır. 
Yani borç / Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 
(GSYH) oranlarının azaltılması zor-
laşmaktadır. Borcun GSYH’ye ora-
nındaki bu artış, piyasaları tedirgin 
edebilir.
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İç İçe Geçmiş Halkalar 
Avrupası (A Europe of 
Concentric Cycles) 

–Haluk ÖZDEMİR–

Avrupa’da bütünleşmenin esnekli-
ğiyle ve farklılaştırılmış bir biçimde 
yürütülmesiyle ilgili bir kavramdır. 
(Bkz. Farklılaştırılmış Entegrasyon) 
Entegrasyonun homojen bir şekilde 
yürütülememeye başlanması, özel-
likle siyasi alana girildikçe bazı ül-
kelerin isteksizlik göstermeye başla-
ması nedeniyle tartışılan bu bütün-
leşme modeline göre, bir grup ülke 
kendi aralarında entegrasyonu daha 
ileri aşamalara götürebilir. Bu ülke-
ler çekirdek Avrupa (core Europe) 
olarak anılmaktadır. Bunları daha 

geriden takip eden ve daha az ko-
nuda daha gevşek bir entegrasyona 
gitmiş ülkeler yer alacaktır. Bunla-
rın dışında da yine daha az entegre 
olmuş ülkeler ortaya çıkacaktır. Bu 
yaklaşıma göre, ülkeler entegras-
yona istedikleri derece ve düzeyde 
katılırken, çekirdek Avrupa’dan dı-
şarıya doğru gittikçe gevşeyen bü-
tünleşme halkaları içerisinde farklı 
ülke grupları bulunacaktır. En dışa-
rıda ise bütünleşmeye en düşük dü-
zeyde katılan ülkeler yer alacaktır.

Avrupa Birliği (AB) böyle bir yaklaşı-
mı benimsememiş olmakla birlikte, 
entegrasyon esnekleştikçe ve fark-
lılaştıkça ortaya çıkacak bir olasılık 
olarak iç içe geçmiş halkalar Avrupa-
sı’ndan söz edilmektedir. Bu türden 
bir yaklaşım, farklılaştırılmış enteg-
rasyonun bütün boyutlarına sahip 
olmakla birlikte daha çok dışsal ve 
yatay olarak farklılaşmış bir Avrupa 
ortaya çıkaracaktır. Yani merkezinde 
AB bütünleşmesine tam olarak katı-
lan ülkeler yer alırken, onun dışın-
daki halkada istisnalarla bütünleş-
meye katılan üyeler, onların dışın-
daki halkada ise üye olmayan ama 
AB yapılarına sıkı sıkıya bağlanmış 
ülkeler ve ardından yine üye olma-
yan ve belli alanlarda AB yapılarına 
bağlanmış ülkeler (Avrupa Ekono-
mik Alanı) ve en dışarıda da Avru-
pa Komşuluk Politikası çerçevesin-
de AB ile yakın işbirliği içerisindeki 
ülkeler olacaktır. Böylece halkalar 
dışarıya doğru açıldıkça zayıflayan, 
merkeze doğru gittikçe güçlenen bir 
entegrasyon yapısı ortaya çıkacaktır. 
Bu yolla her ülke istediği oranda en-
tegrasyona katılırken, entegrasyonu 
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daha da ilerletmek isteyen ülkelere 
engel olmayacaklardır.
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İç Pazar   
(Internal Market)

–Selvi EREN–

İç Pazar, mal, hizmet ve iş fırsat-
larına ülkeler arasında eşit erişim 
sağlayan bir refah ve özgürlük alanı 
olarak tanımlanmaktadır. Son araş-
tırmalar, Avrupa Birliği (AB) içeri-
sindeki mal ve hizmetlerin serbest 
dolaşımı ilkelerinin yılda 985 milyar 
Avro tutarında tahmini faydalar 
sağladığını göstermektedir. İç Pa-
zar’ın yasal çerçevesi, Avrupa Birli-
ği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’da 
4(2)(a), 26, 27, 114 ve 115’inci 
maddeleri ile oluşturulmuştur. 

1958’de Roma Antlaşması ile ku-
rulan ortak pazar, ekonomik refahı 
artırmak ve “Avrupa’nın halkları 
arasında daha yakın bir birliğe” kat-
kıda bulunmak amacıyla Üye Dev-
letler arasındaki ticaret engellerini 
ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. 
1986 tarihli Avrupa Tek Senedi ile 
ise Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Antlaşması’nda “malların, kişilerin, 
hizmetlerin ve sermayenin serbest 
dolaşımının sağlandığı iç sınırlar 
olmayan bir alan” tanımlanarak İç 
Pazar oluşturma hedefi ortaya kon-
muştur. 

Roma Antlaşması’nın temel amacı 
olan Ortak Pazar, 1968 yılında ku-
rulan Gümrük Birliği’nin sağladığı 
kotaların kaldırılması, vatandaşla-
rın ve işçilerin serbest dolaşımı ve 
Katma Değer Vergisinin (KDV) genel 
olarak uygulanması ile oluşturul-
muştur. Avrupa Tek Senedi’nin 1 
Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe 
girmesiyle İç Pazar’ın tamamlan-
ması için 31 Aralık 1992 tarihine 
kadar süre belirlenmiştir. Ayrıca, 
ortak gümrük tarifeleri için nitelikli 
çoğunluk oyunu başlatmıştır. Hiz-
metlerin ücretsiz sunulması, ser-
mayenin serbest dolaşımı ve ulusal 
mevzuatın yakınlaştırılması için ise 
nitelikli çoğunluk oyu belirlenmiş-
tir. Bu sayede İç Pazar’a ilişkin karar 
alma mekanizmaları güçlendirilmiş-
tir. 

İç Pazar, Avrupa Birliği ekonomisinin 
refahına ve entegrasyonuna önemli 
katkılarda bulunmuştur. 2003’ten 
2010’a kadar süren yeni bir İç Pa-
zar Stratejisi ile malların serbest 
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dolaşımını kolaylaştırma, hizmet 
pazarlarını bütünleştirme, vergi 
engellerinin etkisini azaltma ve dü-
zenleme ortamını basitleştirme ihti-
yacına odaklanılmıştır. Bu dönemde 
ulaşım, telekomünikasyon, elektrik, 
gaz ve posta hizmetlerinin İç Pazar 
içerisinde önemli ilerleme kayde-
dilmiştir. Avrupa Tek Pazarı’nı güç-
lendirmek için Ekim 2010’da “Tek 
Pazar Yasasına Doğru” başlıklı bir 
tebliğ yayımlanmıştır. Ekim 2012’ye 
gelindiğinde Avrupa Komisyonu, İç 
Pazar’ı daha da geliştirmek için Tek 
Pazar Yasası II’yi sunmuştur. Yasa, 
Avrupa Birliği kurumları tarafından 
hızlı bir şekilde kabul edilmesi ge-
reken 12 temel eylemi ortaya koy-
muştur. Bu eylemler büyüme, istih-
dam ve güven oluşturan 4 dinamik 
üzerine yoğunlaşmıştır: (1) entegre 
ağlar, (2) vatandaşların ve işletmele-
rin sınır ötesi hareketliliği, (3) dijital 
ekonomi ve son olarak (4) uyumu 
güçlendirme ve tüketici yararları.

Mayıs 2015’te Avrupa Komisyonu, 
Avrupa dijital ekonomisinin oluş-
turulması için yoğun bir yasama 
programı belirleyerek “Dijital Tek 
Pazar Stratejisi”ni kabul etmiştir. 28 
Ekim 2015 tarihinde ise insanların 
günlük yaşamlarında pratik yarar-
lar sağlamaya ve tüketiciler için ek 
fırsatlar yaratmaya odaklanan “Tek 
Pazar’ın Geliştirilmesi: İnsanlar ve iş 
için daha fazla fırsat” isimli bir tebliğ 
yayımlanmıştır. 
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İçtihat Hukuku   
(Case Law)

–Narin İDRİZ–

“İçtihat” terimi, mahkeme kararla-
rı ve yargı görüşleri ile geliştirilen 
kural ve ilkeleri ifade etmektedir. 
Hakimler belirli davalara ilişkin ka-
rarlar ve görüşler verirken ilgili hu-
kukun yorumunu da sağlamaktadır. 
Bu da içtihat olarak adlandırılmak-
tadır. Anglo Sakson hukuk sistemle-
rinde içtihat hukuku başlıca hukuk 
kaynağı olarak çok önemli bir rol 
oynamaktadır. Yüksek mahkemele-
rin yargılama ve kararları “bağlayıcı 
emsaller” olarak kabul edilmekte-
dir, bu da bu yüksek mahkemele-
rin kararlarının normatif olduğu ve 
benzer hukuk uyuşmazlıklarında 
karar verirken alt mahkemelerin iz-
lemesi gereken hukuk kuralları / il-
keleri ve yorumları olduğu anlamına 
gelmektedir. İngiltere veya Amerika 
Birleşik Devletleri gibi ülkeler bu sis-
temi takip etmektedir.

Bununla birlikte, Roma hukukun-
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dan kaynaklanan geleneği, Kıta Av-
rupası hukuk sistemini takip eden 
diğer çoğu ülke için, içtihatlar aynı 
bağlayıcı rolü oynamamaktadır ve 
mahkemeler, yüksek mahkemeler 
tarafından verilen kararlara kesin 
olarak bağlı değildir. Bununla bir-
likte, içtihat hukukunun etkisi, ya-
zılı hukuk kurallarının kapsamadığı 
veya sadece kısmen kapsadığı alan-
larda özellikle önemli olabilmekte-
dir. İçtihat; hukuk raporları ve dergi-
leri, mahkeme web siteleri ve yasal 
veritabanları gibi çeşitli şekillerde 
yayınlanmaktadır.

Avrupa Birliği (AB) hukuk düzeni 
içinde içtihat hukuku esas olarak 
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 
tarafından geliştirilmiştir. ABAD; 
Adalet Divanı ve Genel Mahke-
me’den oluşur. ABAD, AB’nin yargı 
otoritesidir ve ulusal mahkemeler 
ile işbirliği içinde AB hukukunun uy-
gulanmasını ve tek tip yorumlanma-
sını sağlamaktadır. AB hukuku, Üye 
Devletlerin herhangi bir mahkeme-
si (ulusal, bölgesel veya yerel mah-
kemeler olabilir) tarafından uygula-
nacak olsa da; ABAD AB hukukunun 
yorumlanması konusunda nihai 
otoritedir (dolayısıyla en üst derece 
ulusal mahkemelerin ön karar pro-
sedürü çerçevesinde başvuru yap-
ma yükümlülüğü bulunmaktadır) ve 
ikincil hukukun geçerliliğine karar 
veren tek yetkili kurumdur. Böyle-
likle ABAD, AB hukukunun yorum ve 
uygulanmasının birlik ve yeknesak-
lığının tüm Üye Devletlerde korun-
masını sağlamaktadır.

ABAD içtihadı ek ve tamamlayıcı 

bir hukuk kaynağı olarak kabul edil-
mektedir. Lizbon Antlaşması (2009) 
ile değişik AB Antlaşması md. 19, 
AB hukukunun doğru bir şekilde 
yorumlanmasını ve uygulanmasını 
sağlamak için ABAD’ı nihai mah-
keme olarak belirlemek suretiyle 
tamamlayıcı hukukun yasal dayana-
ğını oluşturmaktadır. AB’nin birincil 
hukukunun ve ikincil hukukunun bir 
uyuşmazlığı çözemediği durumlar-
da ABAD, uluslararası hukuk ve AB 
hukukunun genel ilkelerine ek ola-
rak, içtihat hukukunu tamamlayıcı 
hukuk kaynağı olarak kullanmakta-
dır. Öyle ki geçmişten beri ABAD, AB 
birincil ve/veya ikincil hukukunun 
bıraktığı boşlukları kapatmak için 
yaratıcı AB hukuku yorum yollarını 
bulmada oldukça etkili olmaktadır. 
Dolayısıyla ABAD’ın kararları, AB 
hukukunun resmi ve hukuki olarak 
bağlayıcı bir yorumunu sunmakta-
dır. Bu bakımdan yalnızca Üye Dev-
letlerin mahkemeleri tarafından 
değil, ABAD’ın kendisi tarafından da 
bir hukuk kaynağı olarak adlandırıl-
maktadır.

ABAD içtihadına 1997’den bu yana 
tüm AB resmi dillerinde ABAD web-
sitesinden erişilebilmektedir. Veri 
tabanı; kararların tamamını, Divan 
ve Hukuk Sözcüsü görüşlerini içer-
mektedir. İlgili diğer veritabanları 
arasında AB’nin hukuk veritabanı 
olan EUR–Lex; ABAD tarafından ve-
rilen ön kararları içeren JURIFAST ve 
Komisyon tarafından oluşturulan 
bir veritabanı olan JURE sayılabilir. 
Ayrıca, davalar Avrupa Birliği Resmi 
Gazetesi’nde de yayımlanmaktadır.
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İhlal Davası (Action for 
Infringement)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

İhlal davası Komisyon veya bir Üye 
Devlet tarafından bir Üye Devlet 
aleyhine açılabilen, Üye Devletlerin 
Avrupa Birliği (AB) hukukuna uy-
masını temin etmeye matuf kamu-
sal denetim sağlayan yargı yoludur. 
Adalet Divanı’nın doğrudan ulusal 
hukukun AB hukukuna uygunluk 
denetimini gerçekleştirebildiği ve 
dolayısıyla aykırılık tespitini kendi-
sinin yapabildiği yegane yargı yo-
ludur. Üye Devletlerin siyasi olarak 
birbirleri aleyhine dava açmaya ge-
nelde yeltenmemeleri nedeniyle AB 
hukuk düzeninin muhafızı olarak bu 

prosedür çerçevesinde AB hukuku-
nun Üye Devletlerde uygulanması-
nı sağlama adına Komisyon’un et-
kinliği daha fazladır. İhlal davasının 
amacı Üye Devletin davranışının ve 
tutumunun AB hukukunu ihlal etti-
ğinin yargıya tespit ettirilmesi ve bu 
durumun sona erdirilmesine dair 
bir deklarasyon elde edilmesi mari-
fetiyle aykırılığın giderilmeye çalışıl-
masıdır. İhlali tespit eden karar bir 
tespit kararı niteliğindedir ve kendi 
başına icra kabiliyeti yoktur. Bu ka-
rarın hukuka aykırı ulusal normun 
iptalini veya uygulanamazlığını te-
min etme gibi bir işlevi de bulunma-
maktadır. 

Üye Devletler için bağlayıcılık teşkil 
eden bütün AB müktesebatı ve bu 
müktesebatın her türlü ihlali, bir 
tasarruf veya ihmalle gerçekleştiril-
mesine bakılmaksızın ihlal davası-
nın kapsamını oluşturur. İhlal davası 
çerçevesinde devlet kavramı, dev-
letin bütün organları ve kurumları 
yanında otonom ve bağımsız nite-
likteki organlar ile kamu otoriteleri-
nin kontrolündeki özel hukuk tüzel 
kişilerinin tasarruf ve ihmallerini 
de kapsayacak şekilde aynen ulus-
lararası hukuktaki gibi geniş olarak 
kapsayıcıdır. Bu açıdan devlet kav-
ramının geniş yorumu için organik 
yaklaşım işlevsel yaklaşımla takviye 
edilmektedir.

İhlal prosedürü siyasi mülahazaların 
ağır bastığı, gayrı resmi, diplomatik 
ve idari süreçten aykırılığın giderile-
memesi durumunda resmi ve yar-
gısal sürece doğru tırmanan uzun 
erimli bir denetim mekanizması teş-
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kil eder. İhlal prosedürü idari ve yar-
gısal olmak üzere iki safhadan iba-
rettir. Gayrı resmi süreçten sonuç 
alınamaması üzerine ihlal kanaatini 
taşıyan Komisyon Üye Devlete res-
mi tebliğde bulunur. Resmi tebligat 
ihlal konusunu ve sözkonusu Üye 
Devlete makul bir süre içerisinde 
(genellikle 2 ay) görüşlerini sunma-
sı ve savunma hazırlayabilmesi için 
gerekli unsurları içerir. Üye Devlet-
çe sunulan gözlemler üzerine veya 
gözlem sunulmaması durumunda 
Komisyon, AB hukukunun ihlalini 
açıklayıcı ve Üye Devletten uyulma-
sını istediği tedbirleri içeren, makul 
süre tanıyan (genellikle 2 ay) bir 
gerekçeli görüş sunabilir. Gerek-
çeli görüş, ihlal konusunu, gerekir-
se Üye Devletten ihlali gidermesi 
için yapmasını istediği tasarrufları 
içermeli ve bu kanaate götüren se-
bepleri gerekçeli, detaylı, tutarlı ve 
uyumlu olarak açıklamalıdır. Resmi 
tebligat ve gerekçeli görüş yargısal 
sürecin ana çerçevesini oluşturur. 
Her ileri aşama, iddiaların genişle-
tilememesi ilkesi itibariyle bir ön-
cekinde sunulan ihlal konusunu ve 
şikayet gerekçesini genişletemez. 
Komisyon’un bir ileri aşamaya geçip 
geçmeme noktasında takdir yetkisi 
ise tamdır. İhlal davası ancak Üye 
Devletin kurucu antlaşmalardan 
kaynaklı yükümlülükleri yerine ge-
tirmemesi ve verilen süre içerisinde 
gerekçeli görüşe uymaması halinde 
açılabilecektir. 

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) 259. maddeye 
istinaden bir Üye Devletin diğerinin 
kurucu antlaşmalardan kaynaklı yü-

kümlülüklerini yerine getirmemesi 
kanaatine binaen şikayet prosedü-
rü Üye Devletin önce Komisyon’la 
irtibat kurmasıyla başlamaktadır. 
Bundan sonra süreç Komisyon’un 
gerekli şartları belirli sürelerde ye-
rine getirmemesi durumuna ilişkin 
bazı küçük farklılıklar dışında ABİHA 
258. maddedeki yargı–öncesi idari 
safhadaki usule benzer şekilde de-
vam etmektedir. Bu itibarla Komis-
yon her iki Üye Devletin görüşlerini 
almak suretiyle üç ay içinde gerek-
çeli görüşünü sunmak zorundadır. 
Ancak Komisyon’un şikayet sahibi 
Üye Devletin görüşüne katılmama-
sı, üç ay içinde gerekçeli görüşünü 
sunmaması veya ihlal davasını aç-
maması durumunda, şikayet sahibi 
Üye Devletin kendisinin, diğer Üye 
Devlet aleyhine ihlal davası açabil-
me yetkisi bulunmaktadır. Komis-
yon’un ihlal davası açması duru-
munda bile, şikayet eden Üye Dev-
letin taleplerinin dava dilekçesinde 
tam olarak karşılanmaması duru-
munda, Üye Devletin ayrıca 259. 
madde çerçevesinde davayı kendi-
sinin açmasına bir mani de yoktur.

Adalet Divanı’nın Üye Devletin ku-
rucu antlaşmalardan kaynaklanan 
yükümlülüklerini yerine getirmedi-
ğini tespit etmesi durumunda bu 
Üye Devlet kararın gereğini yerine 
getirmek için bütün tedbirleri al-
makla mükelleftir. Bu Üye Devletin 
gerekli tedbirleri almadığı kanaati-
ne varması durumunda Komisyon, 
bu süreçte ihlali gerçekleştiren Üye 
Devlete tekrar gerekçeli görüş sun-
mak zorunda değildir ve Üye Dev-
lete gözlemlerini sunma imkanı ver-
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dikten sonra Adalet Divanı’na baş-
vuruda bulunabilir. Mevcut koşullar 
çerçevesinde Üye Devlet tarafından 
ödenmesine hükmedilecek uygun 
toplam yekünü veya mali cezayı 
belirtmek zorundadır. Bu miktarı, 
ihlalin ciddiyeti, süresi ve cezanın 
ilerideki ihlallere yönelik caydırıcılı-
ğı olmak üzere üç temel kritere göre 
belirlemelidir. Bu çerçevede, söz-
konusu yaptırımlar Üye Devletler 
tarafından öngörülebilir olmalı, Üye 
Devletin ödeyebilme kabiliyetini de 
içeren şekilde orantılılık ilkesine ve 
Üye Devletler arasında eşit muame-
le ilkesine riayet edilerek belirlen-
melidir. Adalet Divanı Üye Devletin 
önceki ihlal kararının gereğini yerine 
getirmediğini tespit ederse toplam 
yeküne veya mali cezaya hükme-
debilir. Üye Devlete ihlal nedeniyle 
def’aten veya periyodik ödeme şek-
linde mali yaptırım uygulanabilir. Bu 
noktada ABİHA 260. maddede belir-
lenen yargı yolu, önceki kararın ge-
reğini yerine getirmeyen Üye Devle-
tin önceki karara uymasını sağlamak 
üzere düzenlenmiştir. ABİHA 260(3). 
maddeye göre Komisyon, ABİHA 
258. maddeye istinaden açtığı bir 
ihlal davasında, Üye Devletin direk-
tifi iç hukukta uygulayıcı tasarrufları 
bildirme yükümlülüğünü ihlal ettiği 
gerekçesiyle Üye Devlet tarafından 
ödenmesi gereken mali cezanın 
miktarını belirtebilir. Adalet Divanı 
ihlal tespit ettiğinde Komisyon’un 
önerdiği miktarı geçmemek üzere 
toplam yeküne veya mali cezaya 
hükmedebilir. Ödeme yükümlülüğü 
Adalet Divanı’nın kararında belirtti-
ği tarihten itibaren başlar.

ABİHA 344. madde nedeniyle, Üye 
Devletler aralarındaki kurucu ant-
laşmaların yorumlanması ve uygu-
lanmasına dair uyuşmazlıkları ancak 
ihlal davası yoluyla çözebilecekler-
dir ve bu konuda dolayısıyla Adalet 
Divanı’nın münhasır yargısal yetkisi 
bulunmaktadır.
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İhlal Prosedürü 
(Infringement Procedure)

Bkz. İhlal Davası

İhmal Davası (Action for 
Failure to Act)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

İhmal davası hukuka aykırı ihmali/
hareketsizliği teyit eden bir tespit 
davasıdır. Avrupa Birliği’nin İşleyişi 
Hakkında Antlaşma (ABİHA) 265. 
maddeye göre Avrupa Parlamen-
tosu, AB Zirvesi, Konsey, Komisyon 
veya Avrupa Merkez Bankası’nın 
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kurucu antlaşmaları ihlal mahiyetin-
de ihmali durumunda, Üye Devletler 
ve diğer kurumlar tarafından Avrupa 
Birliği Adalet Divanı (ABAD) önünde 
aleyhlerine ihmal davası açılabilir. 
Bu durum AB organ, ofis ve ajansının 
ihmali için de geçerlidir. Dolayısıy-
la ihmal davası açılabilmesi için AB 
kurum, organ, ofis ve ajansının hu-
kuken bağlayıcı nitelikteki tasarrufu 
yapma yükümlülüğünün bulunması 
ve bu yükümlülüğün yerine getiril-
memesi gerekir. Ayrıcalıksız davacı-
ları teşkil eden gerçek ve tüzel kişi-
ler, AB’nin bir kurum, organ, ofis ve 
ajansının kendisini muhatap alması 
gereken tavsiye veya görüş dışındaki 
bir tasarrufta ihmali olduğu gerek-
çesiyle dava açabilir. Davanın kabulü 
makul bir süre içerisinde ihmali bu-
lunan kurum, organ, ofis ve ajanstan 
idari talepte bulunmaya tabidir. Ta-
lepten itibaren iki ay içerisinde söz-
konusu kurum, organ, ofis ve ajansın 
tutumunu belirlememesi üzerine 2 
ay içerisinde ihmal davası açılabile-
cektir. Bu usuli şart, 2 ay içerisinde 
kurum, organ, ofis ve ajansın tutu-
munu belirlemesini sağlamaya veya 
tutumun belirlenmemesi durumun-
da da davanın konusunu ve çerçeve-
sini belirlemeye yarar. Çünkü ancak 
idari süreçte talepte bulunulan ih-
mal edilmiş tasarrufun yapılmasının 
temin edilmesi talebiyle dava açıla-
bilecektir. ABAD’ın ihmal kararı ilgili 
kurum, organ, ofis ve ajansa kararın 
gereğini yerine getirmek üzere ih-
mali sözkonusu olan tasarrufu yap-
ma yükümlülüğü getirir.

İptal davası ve ihmal davası açma 
hakları arasında yakın bir ilişki mev-

cuttur. İptal ve ihmal davaları arasın-
daki ilişki bir hukuki çarenin iki veç-
hesi veya bir madalyonun iki yüzü 
şeklinde ifade edilebileceğinden, 
ihmal davasını düzenleyen hüküm-
lerdeki boşluklar içtihat hukukunda, 
iptal davasına ilişkin hükümler uygu-
lanmak suretiyle doldurulmuştur. Bu 
itibarla, ayrıcalıksız davacıları teşkil 
eden gerçek ve tüzel kişilerin ihmal 
davası ehliyeti iptal davasındaki ay-
rıcalıksız davacıların dava ehliyetine 
paralel şekilde geliştirilmiştir. Yani 
ihmali iddia edilen tasarrufun niteli-
ğine göre, bireysel ve (veya sadece) 
doğrudan ilgi şartlarının karşılanma-
sı aranacaktır. Ayrıca ihmal davası 
ancak ilgili kurum, organ, ofis ve 
ajansın tutum belirlememesi duru-
muna münhasırdır. Menfi karar şek-
linde dahi olsa tutumun belirlenmesi 
durumunda ancak iptal davası açıla-
bilecektir. Yani iptal ve ihmal davaları 
birbirlerini tamamlayıcı, ikame edici 
veya birbirine alternatif davalar de-
ğil, birinin açılabilmesi durumunda 
diğerinin açılamayacağı nitelikte ya 
o ya da diğeri şeklindeki davalardır. 

Okuma Listesi 

Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. 
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku, 
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s. 
463–474.

Bayram, Mehmet Hanifi. Avrupa Bir-
liği Hukuku Dersleri, Ankara: Seçkin 
Yayıncılık, 2019, s. 201–204.

Karayiğit, Mustafa T.. Avrupa Birliği 
Anayasa Hukuku, Ankara: Seçkin Ya-
yıncılık, 2018, s. 407–412.



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ646

İhtisas Mahkemeleri 
(Specialised Courts)

–Kamuran REÇBER–

Genel Mahkeme’nin kurulmasın-
dan yaklaşık on iki yıl sonra, Genel 
Mahkeme’ye bağlı “yargı daire-
leri”nin kurulması hususu, Nice 
Antlaşması (2003) düzenlemele-
ri aracılığıyla değiştirilen kurucu 
antlaşmalarda yer almıştır. Lizbon 
Antlaşması (2009) düzenlemele-
ri ile oluşturulan Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın ilgili 
düzenlemelerinde “yargı daireleri” 
terimi yerine “ihtisas mahkemele-
ri” kavramı kullanılmıştır. Konsey 
ve Avrupa Parlamentosu, olağan 
yasama usulüne uygun olarak ha-
reket ederek, spesifik konularda 
açılan kimi kategorilerdeki davala-
ra ilk derecede bakmakla yükümlü 
olan, Genel Mahkeme’ye bağlı ihti-
sas mahkemeleri kurabilmektedir. 
Konsey ve Avrupa Parlamentosu, 
ya Komisyon’un önerisi üzerine, 
Adalet Divanı’na danıştıktan sonra 
ya da Adalet Divanı’nın istemi üzeri-
ne Komisyon’un görüşünü aldıktan 
sonra, tüzükler aracılığıyla hareket 
etmektedir. Bir ihtisas mahkemesi-
nin kuruluşuyla ilgili olan tüzük, bu 
mahkemenin oluşumuyla ilgili ku-
ralları ve kendisine tanınan yetkile-
rin kapsamını belirlemektedir. 

İhtisas mahkemelerinin üyeleri, ba-
ğımsızlıkları şüphe götürmeyen ve 
yargısal görevlerin yerine getirilme-
si için gereken koşullara sahip kişiler 
arasından seçilmekte ve Konsey ta-

rafından oy birliği ile atanmaktadır. 
İhtisas mahkemeleri, kendi Yargıla-
ma Usul Tüzüklerini Adalet Divanı 
ile uyuşum içerisinde hazırlamak-
tadır. İhtisas mahkemelerine ilişkin 
bu şekilde kabul edilen Yargılama 
Usul Tüzüğü, nitelikli oy çokluğu ile 
karar alan Konsey’in onayına sunul-
maktadır. İhtisas mahkemelerinin 
kurulmasına ilişkin tüzük düzenle-
meleri aksini öngörmedikçe, kurucu 
antlaşmaların Avrupa Birliği Adalet 
Divanının ilgili düzenlemeleri ve 
Avrupa Birliği Adalet Divanı Statü-
sü Hakkındaki Protokol’e ilişkin hü-
kümler, ihtisas mahkemelerine de 
uygulanmaktadır. 
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İhtiyati Tedbir (Interim 
Relief or Interim 
Measures)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

İhtiyati tedbirler doğası gereği ge-
çici sürelidir, davanın esasına ilişkin 
karar verilmesi veya gerekçeli karar-
da belirtilen sürenin geçmesi üze-
rine sona erer. İhtiyati tedbir kararı 
davanın esası bakımından verilecek 
karar için bir önyargı doğurmaz. Av-
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rupa Birliği (AB) hukuku açısından 
ihtiyati tedbir başvurularını ulusal 
mahkemeler ve Avrupa Birliği Ada-
let Divanı (ABAD) önünde olanlar 
şeklinde iki kategoride incelemek 
uygundur.

Ulusal mahkemeler önünde ihtiyati 
tedbir: Ulusal mahkeme gerekmesi 
durumunda, AB hukukunun etkilili-
ğini sağlamak amacıyla AB kaynaklı 
hakların uygulanmasını temin et-
mek için ihtiyati tedbir koymasını 
yasaklayan ulusal normu bir yana 
koyarak uygulanmasını askıya alır. 
Diğer nokta ise, geçerlilik denetimi 
için ön karar prosedürüne başvuran 
ulusal mahkeme, daha üst bir AB 
normuna aykırılık iddiası bulunan 
bir AB tasarrufunun uygulanması-
nı askıya alabilir. Bu noktada ulusal 
usul hukuku kurallarının farklılığı AB 
hukukunun yeknesak uygulanması-
nı tehlikeye düşürebilir. Bu itibarla, 
geçerlilik denetimi için başvurulan 
sözkonusu AB tasarrufuna dayanan 
ulusal normun uygulanmasının as-
kıya alınması veya ihtiyati tedbir ka-
rarı verilmesi bütün Üye Devletler-
de yeknesak şartlara tabi olmalıdır. 
Adalet Divanı ulusal mahkemede 
ihtiyati tedbir kararı şartlarını, ABAD 
önünde talep edilen ihtiyati tedbir 
şartlarıyla aynı niteliğe çekmiştir. Bu 
şartlar şu şekildedir: a) Ulusal mah-
keme AB tasarrufunun geçersizliği-
ne dair ciddi şüphe taşımalı, sözko-
nusu tasarruf hakkında derdest bir 
ön karar başvurusu yoksa bu mese-
leyi kendisi havale etmelidir; Bu çer-
çevede ulusal mahkeme geçersizlik 
başurusunda havale edilen sorular-
la kendisini sınırlamaksızın AB tasar-

rufunun geçersizliğine dair bütün 
unsurları ve organın takdir yetkisini 
değerlendirmeye almalıdır; b) Ted-
bir talep eden tarafın uğrayabileceği 
ciddi ve telafi edilemez zararın önü-
ne geçebilmek için ihtiyati tedbir 
alınmasını gerektiren bir acil durum 
sözkonusu olmalıdır; c) Ulusal mah-
keme AB çıkarını nazarı dikkate al-
malı, tasarrufun uygulanmamasının 
o tasarrufun etkililiğine halel getirip 
getirmeyeceğini hesaba katmalıdır; 
d) Ulusal mahkeme bütün bu koşul-
ları değerlendirirken sözkonusu AB 
tasarrufunun hukukiliğinin tespitine 
yönelik Adalet Divanı’nın varsa bü-
tün kararlarını veya ABAD’ın benzer 
ihtiyati tedbir başvurularına yönelik 
kararlarını nazarı dikkate almalıdır. 

ABAD önünde ihtiyati tedbir: Avru-
pa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Ant-
laşma (ABİHA) 278. maddeye göre 
ABAD önünde açılan davaların AB 
tasarrufunu askıya alma etkisi yok-
tur. Bununla birlikte ABAD koşulla-
rın gerektirdiğine kanaat getirirse 
aleyhine dava açılan tasarrufun 
uygulanmasının askıya alınmasına 
hükmedebilir. Tasarrufun askıya 
alınmasının telafi edilemez zarara 
engel olmaması durumunda ABİ-
HA 279. madde çerçevesinde ABAD 
önündeki davalarda gerekli ihtiyati 
tedbirleri alabilir. Adalet Divanı Usul 
Kuralları’nın 160. maddesi ve Genel 
Mahkeme Usul Kuralları’nın 156. 
maddesi çerçevesinde AB tasarru-
funun askıya alınmasının kabulü 
bu tasarruf aleyhine dava açan da-
vacının bunu talep etmesine, ABİ-
HA 279. madde çerçevesinde diğer 
ihtiyati tedbirlerden birinin kabulü 
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için başvurunun kabul edilmesi ise 
ancak davanın taraflarından birinin 
talebinin bulunmasına ve bu da-
vayla alakalı olması şartına tabidir. 
ABAD Statüsü’nün 60. maddesine 
göre ABİHA 278. ve 279. maddelere 
halel gelmeksizin, temyizin askıya 
alma etkisi yoktur. ABİHA 280. mad-
denin istisnası olarak bir tüzük ipta-
line hükmeden Genel Mahkeme ka-
rarları 2 aylık temyiz süresinin geç-
mesinden sonra, bu süre içerisinde 
temyize gidilmesi durumunda ise 
temyizin reddinden itibaren, ABİHA 
278. ve 279. maddeler çerçevesinde 
bir tarafın Adalet Divanı’na iptaline 
hükmedilen tüzüğün etkilerinin as-
kıya alınması veya diğer ihtiyati ted-
birler için yapılan başvurulara halel 
gelmeksizin, hüküm doğuracaktır. 
Adalet Divanı’na yapılan temyizde 
Genel Mahkeme’nin kararının askı-
ya alınması veya başka bir ihtiyati 
tedbir alınması amacıyla başvu-
ru yapılabilir. İhtiyati tedbir kararı 
vermeye, Genel Mahkeme önün-
deki davalarda Mahkeme Başkanı, 
Adalet Divanı önündeki davalarda 
Başkan Yardımcısı yetkilidir. Başkan 
yardımcısı önemli ve zor davalarda 
başvuruyu Adalet Divanı’na havale 
edebilecektir. İhtiyati tedbir başvu-
ruları davanın karşı tarafına bildiri-
lir, Adalet Divanı Başkan Yardımcısı 
veya Genel Mahkeme Başkanı karşı 
tarafın sözlü ve yazılı görüşlerinin 
temini için bir süre belirleyebilir, 
hatta karşı tarafı dinlemeksizin çe-
kişmesiz karar verebilir. İhtiyati ted-
bir kararı başvurusu prensipte da-
vanın esasına ilişkin karar verilene 
kadar yapılabilecektir. İhtiyati tedbir 
kararı alınabilmesi için başvuru çer-

çevesinde prima facie olarak dava-
nın esası bakımından kazanılması 
noktasında makul şans bulunmalı; 
tedbirin uygulanması ciddi ve tela-
fi edilemez zarar nedeniyle aciliyet 
gerektirmeli; ihtiyati tedbirin uygu-
lanması noktasında başvurucunun 
çıkarı davadaki diğer bütün çıkarla-
ra galebe çalmalıdır. İhtiyati tedbir 
kararları gerekçeli karar ile (order) 
alınır.
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İkili Paket (Two Pack)

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Küresel ekonomik ve mali krizden 
sonra Avrupa Birliği (AB) düzeyin-
de ekonomik yönetişim ve bütçe 
gözetiminin güçlendirilmesine yö-
nelik düzenlemeleri takiben üye 
ülkelerde uygulanan bütçe politika-
larındaki olumsuz etkilerin özelikle 
Avro Alanı’nda yayılma riskinin ön-
lenmesi ve Avro Alanı’nın bütçe de-
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netiminin güçlendirilmesi amacıyla 
iki tüzükten oluşan ve “İkili Paket” 
olarak adlandırılan reform paketi 
tasarısı Kasım 2011’de sunulmuş ve 
paket 13 Mayıs 2013’te yürürlüğe 
girmiştir.

İkili Paket’te ilk tüzük, İstikrar ve 
Büyüme Paktı’nın düzeltici kolu 
olan Aşırı Açık Prosedürü’ne ilişkin 
özel kurallar kapsamında tüm Avro 
Alanı Üye Devletlerine uygulanır. 
İkinci Tüzük, mali istikrara ilişkin 
ciddi sorunlar yaşayan, mali yardım 
alan veya mali yardımı geri ödeme 
sürecinde olan Üye Devletlerin güç-
lendirilmiş denetimi için detaylı ku-
ral ve prosedürler ortaya koyar. Bu 
denetim sonucunda Avrupa Komis-
yonu, Avro Alanı’nın finansal istik-
rarı için olumsuz etkileri olabileceği 
görüşünde olduğu bir Üye Devletin 
ek önlemler alması gerektiğini be-
lirtir ve AB Bakanlar Konseyi’ne 
söz konusu Üye Devletin düzeltici 
önlemler alması veya bir makroeko-
nomik uyum programı oluşturması 
tavsiyesinde bulunur.

İkili Paket, Avrupa Sömestri adı 
altındaki ekonomik koordinasyon 
sürecinin yasal tabanını güçlendir-
mekte ve Avrupa Komisyonunun, 
Avro Alanı üyesi devletlerin, İstikrar 
ve Büyüme Paktı (İBP) kapsamınd 
getirmede izledikleri politikaları de-
netlemektedir. Ciddi zorluk yaşayan 
veya AB tarafından kurtarma paketi 
sunulan ülkeler için ise çok detaylı 
prosedürler öngörmektedir.

Bu kapsamda Avro Alanı ülkelerinin 
her yıl Avrupa Komisyonuna bütçe 

tasarılarını sunmaları, Komisyon’un 
bunları değerlendirmesi ve gereki-
yorsa bir görüş bildirmesi istenmek-
tedir. Komisyon, bütçe tasarılarının 
revize edilmesini de isteyebilir, büt-
çe inceleme sürecini tamamlar ve 
sonraki yıl için tüm Avro Alanı’nı 
kapsayan bir bütçe görünümü de-
ğerlendirmesi yayımlar. Komisyo-
nun ulusal bütçeler ve Avro Alanı 
ile ilgili değerlendirmeleri, Avro 
Grubu’nda görüşülür. Aşırı açık pro-
sedürü kapsamında olan Avro Alanı 
ülkeleri ise yakından izlenir.
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İkincil Hukuk  
(Secondary Law)

–Narin İDRİZ–

Avrupa Birliği (AB) hukukunun iki 
ana kaynağı birincil hukuk ve ikincil 
hukuktur. İkincil hukuk, AB kurumla-
rının kurucu antlaşmalarda kendile-
rine verilen yetkileri kullanarak ka-
bul ettikleri belgeleri içermektedir. 
Bu hukuk; yasama tasarrufu, yasa-
ma dışı tasarruf, bağlayıcı olmayan 
belgeler (“esnek hukuk” olarak da 
adlandırılmaktadır) ve hukuk tasar-
rufu olmayan diğer tasarruflardan 
oluşmaktadır.

En önemli yasama tasarrufları, Av-
rupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) md. 289 gereği, 
olağan yasama usulüne veya özel 
yasama usullerine göre kabul edi-
len ve ABİHA md. 288’de sayılanlar-
dır. Bu belgeler bağlayıcıdır ve Tü-
zük, Direktif ve Kararları içermekte-
dir. ABİHA md. 288 bu belgeleri şu 
şekilde tanımlamaktadır: 

• Tüzükler genel uygulama alanı-
na sahiptir. Bütünüyle bağlayıcı-
dır ve tüm Üye Devletlerde her-
hangi bir işleme gerek olmaksı-
zın doğrudan uygulanır.

• Direktifler, muhatap alınan her 
Üye Devleti, ulaşılması gerekli 
sonuçları itibarıyla bağlar, şekil 
ve yöntem seçimini ise ulusal 
otoritelere bırakır.

• Kararlar, tüzüklerle aynı şekilde, 

bütünüyle bağlayıcıdır. Buna 
karşın sadece muhatabı olan 
Üye Devlet, şirket veya kişilere 
uygulanır.

Yasama dışı tasarruflar, yetki dev-
rine dayanan tasarrufu (ABİHA 
md. 290) ve uygulama tasarrufunu 
(ABİHA md. 291) kapsar. Yetki devri-
ne dayanan tasarruflar, Komisyon’a 
yasama tasarrufunun asli olmayan 
bazı unsurlarının tamamlanması 
veya değiştirilmesi için, genel uy-
gulama kabiliyeti olan yasama dışı 
tasarruflar kabul etme yetkisi dev-
reden belgelerdir. Öte yandan, uy-
gulama tasarrufları ise, hukuken 
bağlayıcı Birlik tasarruflarının uy-
gulanması için yeknesak koşulların 
gerekli olması halinde kabul edilen 
belgelerdir. Bunlar genellikle Komis-
yon tarafından kabul edilir, ancak 
Konsey tarafından kabul edilmesi 
de mümkündür.

Kurucu antlaşmalarda tanımlanan 
bağlayıcı olmayan ikincil hukuk bel-
geleri ABİHA md. 288 gereği tavsi-
ye ve görüşlerdir. Bununla birlikte, 
AB’nin bağlayıcı olmayan araçları bu 
iki belgeden daha fazladır ve Kıla-
vuzlar, Kararlar, Beyanlar, Yol Harita-
ları, Eylem Programları vb. belgeleri 
de içermektedir.

Tavsiye ve Görüş, bağlayıcı olma-
sa da ahlaki ve politik önem taşır. 
Bunlar şu şekilde tanımlanabilir: 
Tavsiyeler muhattaplarına herhan-
gi hukuki yükümlülük getirmeden 
onlardan belirli bir şekilde davran-
malarını talep eder. Görüşler AB 
kurumları tarafından verilir ve Bir-
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lik veya tek tek Üye Devlet(ler)teki 
durum veya gelişmelerin değerlen-
dirilmesini sağlar. Ayrıca, müteakip 
hukuken bağlayıcı eylemlerin yolu-
nu hazırlayabilir veya ABAD önünde 
yargılamanın başlatılması için bir ön 
koşul olabilir.

Ayrıca, Birlik kurumlarının, AB veya 
AB kurumlarının iç işleyişini düzen-
lemek için bağlayıcı olmayacak şe-
kilde kabul edebileceği yasama dışı 
tasarruflar bulunmaktadır. Kurum-
lar arası anlaşmalar ve iç usul ku-
ralları bu kategorideki tasarruflara 
verilebilecek iki örnektir.
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İlerleme Raporu 
(Progress Report) 

–Hatice YAZGAN–

Avrupa Komisyonu tarafından, aday 
(ve potansiyel aday) ülkelerin Avru-
pa Birliği (AB) sürecinde katılım kri-
terlerini yerine getirme düzeylerini 
değerlendirmek üzere her yıl hazır-
lanan raporlardır. 1998 yılından iti-
baren düzenli olarak yayınlanan ve 
ilerleme raporu olarak adlandırılan 
bu belgeler, 2015 yılından itibaren 
“ülke raporları” olarak adlandırıl-
maktadır. Raporlarda Kopenhag 
kriterlerinin yerine getirilmesi ko-
nusunda aday ülkenin performansı 
değerlendirilir. Raporlar, aday ülke 
hükümeti tarafından sağlanan bil-
giler yanında, üye devletler, Avrupa 
Parlamentosu, uluslararası kuruluş-
lar ve sivil toplum kuruluşlarının gö-
rüşleri de dahil olmak üzere çeşitli 
kaynaklarla oluşturulur. Bu raporlar 
aday ülkelerin AB sürecinde ne ka-
dar ilerleme gösterdiğini ve ne gibi 
sorunların olduğunu ortaya koyan 
temel belgeleri oluşturmaktadır. 

Raporun yapısına bakıldığında, 2019 
yılı Türkiye Raporu örnek metin ola-
rak incelendiğinde, Giriş kısmında 
mevcut durum ortaya konmakta, 
Özet bölümünde “siyasi kriterler”, 
“ekonomik kriterler” ve “AB mükte-
sebatını üstlenebilme yeteneği”ne 
ilişkin raporun ana hatları ortaya 
konmaktadır. Ardından “Öncelikli 
Temel İlkeler” (Fundamentals First) 
kapsamında “Siyasi Kriterler ve Hu-
kukun Üstünlüğüne İlişkin Fasıllar” 
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değerlendirilmektedir. Bu başlık al-
tında, “demokratik kurumların işle-
yişi ve kamu yönetimi reformu, Hu-
kukun üstünlüğü ve Temel Haklar, 
23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar, 24. 
Fasıl: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 
alanı”ndaki gelişmeler incelenmek-
te ve ülkenin yerine getirmesi ge-
rekenler belirtilmektedir. “Öncelikli 
Temel İlkeler: Ekonomik Kalkınma 
ve Rekabet Edebilirlik” kapsamın-
da, “işleyen bir piyasa ekonomisinin 
varlığı ve Birlik içinde rekabet bas-
kısı ve piyasa güçleri ile mücadele 
edebilme kapasitesi” değerlendi-
rilmektedir. “İyi Komşuluk İlişkileri 
ve Bölgesel İşbirliği” Başlığı altında 
Kıbrıs sorunu ve sınır anlaşmazlık-
larının barışçıl çözümü ve bölgesel 
işbirliği alanındaki gelişmeler değer-
lendirilmektedir. Raporun en ayrın-
tılı bölümlerinden biri AB müktese-
batına uyumda müzakere fasılların-
daki ilerlemelerin ortaya konduğu 
bölümdür. “Üyelik Yükümlülüklerini 
Üstlenebilme Yeteneği” başlığı al-
tındaki bu bölümde 33 müzakere 
faslındaki (34. Kurumlar ve 35. Diğer 
fasılları hariç) mevcut durum ve ya-
pılması gerekenler ortaya konmak-
tadır. Bu kapsamda Türkiye’nin ilgili 
fasıllara yönelik hazırlık durumu 
çeşitli ifadelerle (oldukça hazırlıklı, 
kısmen hazırlıklı, belirli düzeyde ha-
zırlıklı, başlangıç aşamasında, ileri 
düzeyde) değerlendirilmektedir. 
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İlk Derece Mahkemesi 
(Court of First Instance) 

Bkz. Genel Mahkeme

İlkeli Pragmatizm 
(Principled Pragmatism) 

–Hatice YAZGAN–

İlkeli pragmatizm kavramı, Avrupa 
Birliği Küresel Stratejisinde Avrupa 
Birliği (AB) dış politikasına yön vere-
cek bir ilke olarak ortaya konmuştur. 
Stratejide belirtildiği şekilde, ilkeli 
pragmatizmin gelecek yıllarda Birli-
ğin dış ilişkilerine yön vereceği, bu 
durumun “stratejik çevrenin rea-
list değerlendirmesi” olduğu kadar, 
daha iyi bir dünya oluşturmak için 
idealist bir istekten de kaynaklandığı 
ifade edilmektedir.

İlkeli pragmatizm akademik yazında 
da tartışılan bir kavramdır. Biscop, 
Strateji’de geçen ilkeli pragmatizm 
kavramını, “reelpolitiğe dönüş” ve 
“Avrupalı özellikleriyle reelpolitik” 
(Realpolitik with European chara-
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cteristics) olarak tarif etmektedir. 
Birliğin komşuluk bölgesinde de-
mokratikleşmeden değil, güven-
likten bahsettiğini belirtmekte ve 
bölge ülkeleri ve toplumlarının güç-
lendirilmesi için nereden kaynak 
ayrılacağının ve otoriter rejimlerle, 
bu rejimleri güçlendirmeden ilkeli 
pragmatizm kavramı çerçevesinde 
nasıl çalışılabileceğinin belirsiz ol-
duğunu vurgulamaktadır. 

Juncos, AB’nin hem ilkeli hem de 
pragmatik olmasına eleştirel yak-
laşmakta; bir yandan evrensel de-
ğerlere uygun hareket ederken, öte 
yandan pragmatik tutum almasını 
çelişkili bulmaktadır ve İlkeli prag-
matizmi Avrupa Birliği Küresel Stra-
tejisi’nde belirtilen komşu bölgeler-
deki ülke ve toplumların dayanıklı-
lıklarına yatırım yapılarak güçlendi-
rilmesi olarak da tanımlanabilecek 
(resilience) kavramı ile birlikte ele 
almaktadır. Juncos’a göre devlet ve 
toplumların güçlendirilerek daya-
nıklılıklarının artırılmasının dışsal 
bir etkenle değil, bu ülkelerin içsel 
kapasiteleri ile sağlanacağı fikri, 
pragmatik yaklaşımlar için zemin 
hazırlamaktadır. 

“Resilience” kavramı ile ilkeli prag-
matizmin birlikte ele alınması hu-
susu, dönemin Birlik Dışişleri ve 
Güvenlik Politikası Yüksek Temsil-
cisi Federica Mogherini’nin özel 
danışmanı olan ve Avrupa Birliği 
Küresel Stratejisi’nin oluşturulma-
sında önemli rol oynayan Nathalie 
Tocci tarafından da vurgulanmakta-
dır. Tocci’ye göre, dönemin koşulları 
(Rusya’nın Ukrayna’ya saldırgan tu-

tumu, Çin’in politikaları, Kuzey Afri-
ka ve Orta Doğu’da devam eden te-
rör tehdidi gibi) politika yapıcıların 
AB’nin daha realist ve pragmatik bir 
dış politika izlemesi yönünde karar 
alması için koşulları hazırlamıştır. 
Tocci, ilkeli pragmatizmin, bir başka 
deyişle “realist ve pragmatik bir dış 
politikanın; Birliğin, özellikle komşu-
luk bölgesindeki ülkelerle Avrupalı-
laşma, entegrasyon, norm ve değer-
lerin yayılması şeklinde sürdürülen 
önceki politikalar yerine, bölgenin 
gerçeklerini dikkate alan politika-
lar oluşturması anlamına geldiğini” 
belirtmektedir. Bu durum; Ukrayna, 
Moldova, Gürcistan gibi doğu ve Tu-
nus gibi güney komşuluk ülkelerinin 
AB ile ilişkilerini geliştirmeye istekli 
ülkelere desteğin devam ederken, 
diğer ülkelerle de onların mevcut 
durumlarına göre düzenlenen (tai-
lored) politikalar formüle edilmesi-
ne işaret etmektedir. Tocci, dış po-
litikaya yön verecek bir ilke olarak 
ortaya konan ilkeli pragmatizm kav-
ramının, “Birliğin normatif yönünün 
gözardı edilmesi anlamına ya da 
Birliğin sınırlarının ötesindeki geliş-
meler için sorumluluk hissetmediği 
anlamına gelmediğini, bu bağlamda 
“resilience” kavramı ile amaçlanan 
sonuçların bir ara formül olarak or-
taya konabileceğini” belirtmektedir. 

Okuma Listesi 

Biscop, Sven. “The EU Global Strate-
gy: Realpolitik with European Cha-
racteristics”, Jan Woischnik (der.), 
Might and Right in World Politics, 
XIII Forte de Copacabana Conferen-
ce International Security: A Europe-



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ654

an-South American Dialogue, Rio 
de Janerio: Konrad Adeanuer Stif-
tung, 2016, s. 91- 96.

Juncos, Ana E. “Resilience as the 
new EU foreign policy paradigm: a 
pragmatist turn?”, European Secu-
rity, 26:1, 2017, s. 1-18.

Tocci, Nathalie. “Resilience and the 
role of the European Union in the 
World”, Contemporary Security Po-
licy, Cilt: 41, No:2, 2020, s. 176-194. 

İltica Politikası   
(Asylum Policy) 

–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–

Üye Devletler arasındaki sınırla-
rın kaldırılması, Avrupa Birliği’nin 
(AB) dış sınır kontrolleri ile iltica ve 
göç konularında Üye Devletler ara-
sında işbirliğinin güçlendirilmesini 
gerekli kılmıştır. Bu çerçevede, AB 
iltica politikasının amacı, Birleşmiş 
Milletler (BM) çerçevesindeki 1951 
tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsü-
ne Dair Sözleşme (Cenevre Sözleş-
mesi) ve Sözleşme’ye ilişkin 1967 
tarihli Protokol hükümlerine uygun 
olarak, Üye Devletlerde uluslararası 
koruma ihtiyacında bulunan üçüncü 
ülke vatandaşları bakımından uy-
gun bir statünün yaratılmasıdır. 

Bu kapsamda yapılan ilk düzenle-
me, Üye Devletlerden birinde ya-
pılan iltica başvurularını değerlen-
dirmek konusunda yetkili olan Üye 
Devleti tespit etmek üzere kriterler 
getiren ve Dublin sisteminin ilk kay-

nağını oluşturan 1990 tarihli Dub-
lin Sözleşmesi’dir. İltica politikası, 
daha sonra, Maastricht Antlaşması 
(1993) ile AB’nin Adalet ve İç İşle-
rinde İşbirliği’ne ilişkin üçüncü sü-
tunu altında düzenlenerek kurucu 
antlaşmalara dahil edilmiştir. 

Özellikle 1990’lı yılların sonu itiba-
riyle Balkanlarda meydana gelen 
çatışmalar ile Doğu Avrupa ko-
münist rejimlerinin yıkılmasından 
kaynaklanan göç akını sebebiyle 
Amsterdam Antlaşması (1999) ile 
birlikte Avrupa Topluluğu (AT) ku-
rumları, iltica ve göç konusunda 
düzenleme yapma yetkisiyle dona-
tılmıştır. Bu çerçevede Amsterdam 
Antlaşması’yla getirilen değişiklikler 
sonucunda AT Antlaşması’nın 63. 
maddesinde Konsey’e beş yıllık bir 
süre içerisinde iltica, mülteciler ve 
yerinden edilmiş kişiler konusunda 
düzenleme yapma yetkisi tanımış-
tır. Buna göre iltica konusundaki 
düzenlemelerin Amsterdam Antlaş-
ması’nın yürürlüğe girmesini takip 
eden 5 yıllık geçiş süresi içerisinde, 
danışma usulü çerçevesinde alı-
nabileceği, geçiş süresinin bitimini 
takiben ise, Konsey’in, ortak karar 
usulüne göre yapılması konusunda 
Avrupa Parlamentosu’na danış-
tıktan sonra oy birliği ile karar ala-
bileceği hükme bağlanmıştır (md. 
67(1)). Amsterdam Antlaşması, ay-
rıca, AT Antlaşması’nın IV. Başlığına 
ilişkin olarak Avrupa Birliği Adalet 
Divanı’nın (ABAD) ön karar prose-
dürü çerçevesindeki yetkisini Ant-
laşma’nın 68. maddesinde özel bir 
hükümle düzenlemiştir. Anılan hü-
kümde, Antlaşma’nın bu başlığının 
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yorumunun veya Antlaşma’nın bu 
başlığına dayanan Topluluk kurum-
larının tasarruflarının geçerliği ya da 
yorumuna ilişkin ön karar başvuru-
larının, sadece ulusal hukuk kural-
ları uyarınca kararlarına karşı kanun 
yolları kapalı olan mahkemelerce 
yapılabileceği düzenlenmiş, ayrıca 
Konsey, Komisyon ve Avrupa Par-
lamentosu’na, IV. Başlığın veya bu 
Başlığa dayanarak yapılmış Topluluk 
tasarruflarının yorumu konusunda 
Divan’a başvurabilme yetkisi tanın-
mıştır. 

1999 tarihinde gerçekleşen Tampe-
re Zirvesi sonuçlarında, AB Zirve-
si’nin 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 
1967 tarihli Protokol hükümleri çer-
çevesinde Avrupa Ortak İltica Siste-
mi’nin yaratılmasına ilişkin çalışma 
yapmaya karar verdiği ifade edilmiş, 
böylece “Avrupa Ortak İltica Siste-
mi” ismen ilk kez zikredilmiştir. Bu-
nunla birlikte, Avrupa Ortak İltica 
Sistemi’nin kapsamı 1951 Cenevre 
Sözleşmesi ve 1967 tarihli Protokol 
ile sınırlı olmayıp, amacı, iltica ko-
nusunu tüm boyutlarıyla düzenle-
mektir. 

Tampere Zirvesi sonuçlarında Avru-
pa Ortak İltica Sistemi’nin, kısa va-
dede iltica başvurusunu değerlen-
dirmekle yetkili olan Üye Devletin 
tespiti, adil ve etkili bir iltica usulü-
ne ilişkin ortak standartlar, sığınma-
cıların kabulüne ilişkin ortak asgari 
koşullar ile mülteci statüsünün içe-
riği ve tanınmasına ilişkin kuralların 
yakınlaştırılmasını kapsayacağı ifa-
de edilmiştir. Ayrıca, ikincil koruma 
talep eden kişilerin statüsüne ilişkin 

önlemlerin de yine kısa vadede alın-
ması gerekecektir. Tampere Zirvesi 
sonuçlarına göre uzun vadede atıl-
ması gereken adımlar ise ortak bir 
iltica usulünün ve iltica talebi kabul 
edilen kişilere AB düzeyinde tanı-
nacak ortak statüye ilişkin kuralla-
rın tayini olarak belirtilmiştir. Zirve 
sonuçlarında ayrıca, Konsey’in Üye 
Devletler arasındaki dayanışma çer-
çevesinde yerinden edilmiş kişilere 
sağlanacak geçici koruma konusun-
da uzlaşmaya varılması konusunda 
gerekli adımları atması gereği belir-
tilmiştir. 

Bu çerçevede AT Antlaşması’nın 63. 
maddesi uyarınca ve Tampere Zirve 
sonuçlarında belirtilen kısa vadeli 
hedefler çerçevesinde Avrupa Ortak 
İltica Sistemi’nin “birinci aşaması”-
nı oluşturan ikincil hukuk 2000 ilâ 
2005 yılları arasında kabul edilmiştir. 
Söz konusu düzenlemeler, 603/2013 
sayılı Eurodac Tüzüğü, 2001/55 sayı-
lı Geçici Koruma Direktifi, 343/2003 
sayılı Dublin II Tüzüğü, 1560/2003 
sayılı Dublin Tüzüğü’nün Uygulan-
masına İlişkin Tüzük, Sığınmacıla-
rın Kabul Koşullarına İlişkin Asgari 
Standartlar Belirlenmesine İlişkin 
2003/9 sayılı Direktif, 2004/83 sayı-
lı Nitelendirme Direktifi ve 2005/85 
sayılı İltica Usulleri Direktif’tir. Her 
ne kadar, asgari standartların kabul 
edildiği söz konusu birinci aşamayı 
ortak iltica usulünün kabulü yönün-
deki ikinci aşamanın takip etmesi 
öngörülmüşse de, birinci aşamada 
kabul edilen düzenlemelerin Üye 
Devletlerce uygulanmasında ortaya 
çıkan farklılıklar sebebiyle, sığınma 
başvurusunda bulunan kişilerin ka-



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ656

bulü, uygulanan usuller ile uluslar-
arası koruma değerlendirmeleri ba-
kımından bu dönemde yeknesaklık 
sağlanamamış ve mevcut düzenle-
melerin değiştirilmesi ihtiyacı doğ-
muştur. Bu çerçevede Avrupa Ortak 
İltica Sistemi’nin “ikinci aşaması”nın 
Eylül 2008’de Avrupa İltica Paktı ile 
başladığı kabul edilmektedir. 

Lizbon Antlaşması (2009) ile birlik-
te, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet 
Alanı’na ilişkin diğer konular gibi 
iltica politikası da paylaşılan yet-
ki alanı içerisinde kabul edilmiştir. 
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma’nın (ABİHA) 67. madde-
sinde, Birliğin, iç sınırlarda kişilere 
yönelik kontrollerin kaldırılmasını 
sağlayacağı ve iltica, göç ve dış sı-
nırların kontrolüne ilişkin olarak, 
Üye Devletler arasında dayanışmayı 
esas alan ve üçüncü ülke vatandaş-
larına karşı adil bir ortak politika ge-
liştireceği (md. 67(2)) ifade edildik-
ten sonra, iltica politikasının amacı 
ve bu amaç çerçevesinde atılacak 
adımlar ABİHA’nın 78. maddesinde 
yer almıştır. Buna göre, AB, uluslar-
arası korumaya muhtaç üçüncü ülke 
vatandaşlarına, onlara uygun düşen 
bir statü vermek ve geri gönderme-
me ilkesine uyulmasını sağlamak 
amacıyla, iltica, ikincil koruma ve 
geçici korumaya ilişkin ortak bir poli-
tika geliştirir. Bu politika, 1951 tarihli 
Cenevre Sözleşmesi ile 1967 tarihli 
Protokol’e ve ilgili diğer anlaşmalara 
uygun olmalıdır (md. 78(1)). 

Bu amaç çerçevesinde, olağan ya-
sama usulüne uygun olarak Konsey 
ve Avrupa Parlamentosu tarafından, 

Avrupa Ortak İltica Sistemine ilişkin 
olarak şu konularda düzenleme ya-
pılabilecektir (md. 78(2)): Üçüncü 
ülke vatandaşları için, Birlik gene-
linde geçerli tek tip bir mülteci sta-
tüsü; uluslararası korumaya muhtaç 
üçüncü ülke vatandaşları için, Avru-
pa iltica hakkı kazanmaksızın, tek tip 
bir ikincil koruma statüsü; kitlesel 
göç akını durumunda, yerlerinden 
edilmiş kişiler için ortak bir geçici ko-
ruma sistemi; tek tip bir iltica veya 
ikincil koruma statüsünün verilme-
si ve bu statünün geri alınması için 
ortak usuller; bir iltica veya ikincil 
koruma başvurusunu inceleme ko-
nusunda hangi Üye Devletin yetkili 
olacağının belirlenmesine ilişkin kri-
terler ve mekanizmalar; iltica veya 
ikincil koruma başvurusunda bulu-
nan kişilerin ülkeye kabul koşulla-
rına ilişkin standartlar; iltica, ikincil 
koruma veya geçici koruma için baş-
vuran kişilerin göç akınının yönetil-
mesi amacıyla, üçüncü ülkelerle or-
taklık ve işbirliği. 

Diğer yandan bir veya daha fazla 
Üye Devletin, üçüncü ülke vatandaş-
larının ani göç akını nedeniyle orta-
ya çıkan acil bir durumla karşı karşı-
ya kalması halinde ise, Konsey, Ko-
misyon’un önerisi üzerine ve Avrupa 
Parlamentosu’na danıştıktan sonra 
ilgili Üye Devlet veya devletlerin ya-
rarına geçici tedbirler kabul edebilir 
(md. 78(3)). Yine Lizbon Antlaşma-
sı’yla getirilen değişiklikler sonucun-
da, ulusal mahkemeler –kararlarına 
karşı kanun yollarının kapalı olup ol-
madığına bakılmaksızın– iltica konu-
sunda ABAD’a ön karar prosedürüne 
ilişkin genel hüküm olan ABİHA’nın 
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267. maddesi çerçevesinde başvu-
rabilecektir. 

Avrupa Ortak İltica Sistemi’nin 
Haziran 2013 itibariyle tamamla-
nan ikinci aşaması, Geçici Koruma 
Direktifi dışında, daha önceki dü-
zenlemelerin değiştirilmesi ama-
cıyla kabul edilen ikincil hukuktan 
oluşmaktadır. Günümüzde, Avrupa 
Ortak İltica Sistemi’ne ilişkin dü-
zenlemeler, 2001/55 sayılı Geçici 
Koruma Direktifi, Dublin Tüzüğünün 
Uygulanmasına İlişkin 1560/2003 
sayılı Tüzük, 2011/95 sayılı (Yeni) 
Uluslararası Korumanın Nitelendiril-
mesi ve Kapsamı Hakkında Direktif, 
603/2013 tarihli (Yeni) Eurodac Tü-
züğü, 604/2013 sayılı (Yeni) Dublin 
III Tüzüğü, 2013/33 sayılı (Yeni) Ka-
bul Koşulları Direktifi, 2013/32 sayılı 
(Yeni) İltica Usulleri Direktifi’dir. 
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İmkânsız Üçlü 
(Impossible Trinity)

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

İmkânsız Üçlü veya diğer adıyla İm-
kânsız Üçleme, Mundell-Fleming 
Modeli’ne dayanan bir ekonomi po-
litikası tercihi sorunudur. İmkânsız 
Üçlü Hipotezi’ne göre, açık ekono-
milerde politika yapıcılar genellikle 
birbiriyle çelişen üç ekonomik amaç 
ile karşı karşıya kalırlar. Bu ekono-
mik amaçlar, döviz kuru istikrarı, 
enflasyon hedeflemesini amaçlayan 
bağımsız para politikası ve sermaye 
piyasalarının açıklığıdır. Sermaye pi-
yasalarının açıklığı, tam sermaye ha-
reketliliği olarak da adlandırılmak-
tadır. Sözkonusu üç amaca birlikte 
ulaşmadaki olanaksızlık karşısında 
politika yapıcılar, üç amaç içinden 
ikisini seçmek zorundadırlar. Örne-
ğin, sabit döviz kuru sistemini be-
nimsemiş bir ekonomide politika 
yapıcıların yurt içi enflasyonu kont-
rol altına almak için faiz oranları-
nı yükselttiklerini varsayalım. Tam 
sermaye hareketliliğinin varlığında 
arbitraj ve mevcut faiz oranı parite-
si göz önünde bulundurulduğunda, 
bu değişiklik ülkeye sermaye girişi-
ni arttıracaktır. Bu durum ise sabit 
döviz kuru üzerinde bir revalüasyon 
baskısı oluşturacaktır. 

İmkânsız Üçlü’ye farklı ülke ekono-
milerinden örnekler verilebilir. Ör-
neğin ABD’de sermaye hareketliliği 
tam ve para politikası bağımsızdır. 
Ancak ilgili iki amaca birlikte ulaşa-
bilen ABD, bunun karşılığında sabit 
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döviz kuru sistemini değil, dalgalı 
döviz kuru sistemini benimsemiş-
tir. Çin, sabit döviz kuru ve bağım-
sız para politikası ikilemesini temel 
ekonomi amaçları olarak belirlemiş 
olup, karşılığında sermaye hareket-
lerine kontrol uygulamaktadır. Avro 
Bölgesi ülkeleri ise tam sermaye 
hareketliliğini ve sabit döviz kuru 
sistemini amaç edinmiş oldukları 
için bağımsız bir para politikası uy-
gulayamamaktadırlar. Avro Bölgesi 
ülkeleri adına para politikasını Av-
rupa Merkez Bankası belirlemekte 
ve uygulamaktadır. 
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İmtiyazlı Ortaklık 
(Privileged Partnership)

–Hatice YAZGAN–

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) iliş-
kileri çerçevesinde daha çok gün-
deme gelse de, İmtiyazlı Ortaklık 
Avrupa Komşuluk Politikası kap-
samında da kullanılan bir ilişki sta-
tüsüne işaret etmektedir. Nitekim, 
Avrupa Komşuluk Politikasında 
AB’nin güney komşularından Tunus 
ile AB arasında 2012 yılında İmtiyaz-
lı Ortaklık oluşturulmuştur. Ortak-
lığın amacı, AB ile Tunus arasında 
Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret 
Anlaşması (Bkz. Derin ve Kapsamlı 
Serbest Ticaret Alanı Anlaşmala-
rı) imzalanarak ekonomik ilişkilerin 
daha da geliştirilmesidir. Aslında 
1995 yılında Tunus ve AB arasın-
da bir Ortaklık Anlaşması (Bkz. Or-
taklık Anlaşmaları) imzalanmış ve 
2008 yılından itibaren de sanayi 
mallarının ticarete konu olduğu bir 
düzenlemeye geçilmiştir. İmtiyazlı 
Ortaklık kapsamında yürürlüğe gir-
mesi öngörülen Derin ve Kapsamlı 
Serbest Ticaret Anlaşması ile Tunus 
ekonomisinin Avrupa tek pazarına 
entegrasyonu şeklinde tanımlanabi-
lecek daha yakın bir ekonomik işbir-
liği kurulması hedeflenmektedir. Bu 
anlaşma ile Ortaklık Anlaşması’nın 
kapsamadığı işlenmiş ürünler, tarım 
ve hizmetler gibi sektörlerin dahil 
edildiği ve mevzuatın AB mevzua-
tına yakınlaştırıldığı düzenlemeler 
öngörülmektedir. Tunus halihazırda 
Fas gibi AB ile yakın ilişkiler kurmuş 
güney komşuluk ülkelerinden biri-
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dir. AB’nin sivil toplumla yürüttüğü 
faaliyetler göze çarpmaktadır. AB 
ile ilişkilerini Avrupa Komşuluk Po-
litikasının kurumsal çerçevesi içinde 
yürütmektedir. Arap Baharı olarak 
adlandırılan gelişmelerin ardından 
revize edilen Komşuluk Politikası 
kapsamında Tunus, bu politikanın 
öngördüğü ve Tunus ile AB arasında 
ihtiyaçlara göre şekillenen politika 
kapsamında Birlik ile kapsamlı ilişki-
ler geliştirmiştir. Oluşturulan eylem 
planları, ortaklık öncelikleri, finan-
sal ve teknik destek araçları ile salt 
ekonomik değil, siyasi işbirliği an-
lamında da AB ile ilişkiler geliştiril-
miştir. 2014 yılında AB için öncelikli 
konulardan biri olan göç konusunda 
düzenlemeler içeren Serbesti Ortak-
lığı’na (Mobility Partnership) ilişkin 
olarak düzenlemeler gerçekleştiril-
miştir. 

Avrupa Komşuluk Politikası kapsa-
mında Tunus örneğinde İmtiyazlı 
Ortaklık statüsü, bu ülke ile AB ara-
sında spesifik bir ekonomik ve siyasi 
yakınlığa işaret etse de, kavramın 
Türkiye-AB ilişkileri bağlamında kul-
lanılışında belirsizliklerin ve siyasi 
tartışmaların etkisi açık bir şekilde 
görülmektedir. Literatürde ve siya-
si söylemlerde Türkiye-AB ilişkileri 
bağlamında imtiyazlı ortaklık kav-
ramı, Türkiye’nin AB’ye üyeliğine 
alternatif bir ilişki biçimini tarif et-
mek için kullanılmaktadır. İmtiyazlı 
ortaklık; AB resmî kurumları tara-
fından değil, Fransa ve Almanya’nın 
liderleri yanında Avrupa Parlamen-
tosunda yer alan kimi siyasi gruplar 
tarafından dile getirilmiştir. Türki-
ye’nin AB’ye üye olmadan, iki taraf 

arasında kurulması öngörülen ilişki-
lere işaret eden kavramın içeriği net 
değildir, ancak, literatürde kişilerin 
serbest dolaşımı gibi AB’nin ilişkile-
rin başından beri temkinli yaklaştığı 
alanların sözkonusu ortaklıkta kap-
sam dışında bırakılacağı yönünde bir 
görüş birliği vardır. Bunun yanında 
Türkiye ile ekonomik ve siyasi bağla-
rın devam ettirilmesi ve ortak çıkar-
ların olduğu alanlarda yakın işbirli-
ğinin devam ettirilmesi konularının 
da ön plana çıktığı belirtilmektedir. 
İmtiyazlı ortaklık ile ilgili tartışmalar, 
Türkiye ile AB’nin ilişkilerinin ku-
rumsallaşmasının ön plana geçtiği 
1990’ların sonunda ağırlık kazanma-
ya başlamış, ancak resmî belgelerde 
yer almamıştır. Mevcut durumda 
Türkiye-AB ilişkilerindeki olumsuz 
şartlar bir yana, imtiyazlı ortaklık 
kavramının işaret ettiği üyelik dışı 
alternatiflere Türkiye hiçbir zaman 
olumlu yaklaşmamış, imtiyazlı or-
taklık Türkiye tarafından ikincil bir 
statü olarak değerlendirilmiştir.
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Partners, https://www.europarl.euro-
pa.eu/factsheets/en/sheet/173/sout-
hern-partners

İnisiyatif Hakkı   
(Right of Initiative)

–A. Aslı BİLGİN–

İnisiyatif hakkı, Komisyon’un “Birli-
ğin Motoru” olarak adlandırılmasına 
neden olan, Birlik yasama tasarrufu 
teklifi hazırlama yetkisine verilen 
addır. Yasama tasarrufu teklifi ha-
zırlama konusunda Komisyon ken-
diliğinden harekete geçebileceği 
gibi, Konsey, Avrupa Parlamentosu 
veya Lizbon Antlaşması (2009) ile 
getirilen düzenleme ile Birlik vatan-
daşlarının talebi ile de harekete ge-
çebilmektedir. Gerek Konsey gerek 
Avrupa Parlamentosu Komisyon’dan 
öneri sunmasını talep edebilirken, 
Komisyon’un vatandaş girişimi ile 
harekete geçebilmesi için Üye Dev-
let sayısının en az dörtte birinden 
en az bir milyon Birlik vatandaşının 
Komisyon’dan öneri sunmasını talep 
etmesi gerekmektedir. Belirtmek ge-
rekir ki Komisyon, bu taleplerle bağlı 
değildir. İnisiyatif yetkisini cezai ko-
nularda adli işbirliği ve polis işbirliği 
alanında Üye Devletlerle paylaşan 
Komisyon’un, ortak dış ve güvenlik 
politikası alanında herhangi bir ini-
siyatif yetkisi bulunmamaktadır. 
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İnsani Yardım 
(Humanitarian Aid)

–Seven ERDOĞAN–

1957 tarihli Roma Antlaşması, Av-
rupa Birliği’ni (AB) insani yardımlar 
konusunda yetkilendirmemekle bir-
likte, Birliğin küresel ölçekte, özellik-
le eski kolonilerde insani faaliyetler-
de bulunabilmesinin önünü açmıştır. 
1971 yılında ise Avrupa Parlamen-
tosu kendi bütçesinde insani yardım 
şeklinde bir harcama kalemi oluş-
turmuştur. Bu şekilde, Birlik tarihin-
de ilk defa eski koloniler haricindeki 
ülkelere insani yardım ulaştırılması 
için bir mekanizma hayat kazanmış-
tır. Aynı yıllarda Avrupa Komisyonu 
bünyesindeki genel müdürlükler 
çatısı altında, biri mülteci ve yerin-
den edilmiş kişilere yardıma, diğeri 
de gıda yardımına odaklanan iki ayrı 
yardım mekanizması da oluşturul-
muştur. Afrika, Karayip ve Pasifik 
Ülkeleriyle 1975 yılında imzalanan 
Lomè Sözleşmesi’nde, (Bkz. Lomè 
Sözleşmeleri) iç savaş ve etnik ça-
tışmalar gibi insan kaynaklı felaket-
lerde AB’nin bu ülkelere acil yardım 
sunması konusu yer almıştır. Lomè 
Sözleşmesi ile bu yardımların hükü-
metler aracılığıyla ihtiyaç duyan ül-
kelere ulaştırılması öngörülmüştür. 
1970 sonrası dönemde ise bu yakla-
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şımda önemli bir değişim yaşanmış-
tır. Bu dönemde insani yardımlar, 
hükümetler kanalıyla değil de ulus-
lararası örgütler ya da sivil toplum 
kuruluşları aracılığıyla dağıtılır hale 
gelmiştir. AB’nin de bu genel eğili-
me uygun davrandığı gözlenmiştir. 
Söz konusu eğilimin AB içinde res-
miyet kazanması ise 1990’lı yıllarda 
olmuştur. Bu kapsamda AB, ortaklık 
anlaşmaları imzalayarak bazı kamu 
ve kamu dışı kurumları, insani yar-
dımları dağıtmak üzere aracı olarak 
görevlendirmiştir. Bu tür aracı ku-
rumlar AB’nin sağlamakta olduğu 
insani yardımların kullanım şeklini 
tespit etmeye yönelik projeler ge-
liştirerek uygulamıştır. 2007 yılında 
imzalanan Lizbon Antlaşması ile 
insani yardımlar ilk kez AB birincil 
hukukunda kendine yer bulmuştur. 
Antlaşma aynı zamanda AB’yi insani 
yardımların dağıtılmasında uluslara-
rası insancıl hukuk ilkelerine uygun 
davranmakla yükümlü kılmıştır. AB 
yıllık bütçesinin % birini insani yar-
dım olarak dağıtmaktadır. Bu da 
AB’yi dünya üzerinde en fazla insani 
yardım sağlayan aktörlerden biri ko-
numuna getirmektedir. (Bkz. Avrupa 
Sivil Koruma ve İnsani Yardım Ge-
nel Müdürlüğü) İnsani yardımlar AB 
dış politikasının en önemli araçla-
rından biridir. Akademik yazında da, 
insani yardımların sağladığı pozisyo-
nun, küresel düzeyde AB’nin geçmiş 
yıllarda ön planda olduğu yumuşak 
güç algısının ortaya çıkmasına etkisi 
olduğu konusu tartışılmaktadır.  
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İptal Davası   
(Action for Annulment)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

İptal davası Üye Devletlere, ku-
rumlara ve gerçek ve tüzel kişilere 
hukuka aykırı Avrupa Birliği (AB) 
tasarruflarına karşı yargısal koruma 
temin eden ve soyut norm denetimi 
sağlayacak mahiyette doğrudan bir 
yargı yoludur. AB tasarruflarının de-
netiminde en temel yargı yolların-
dan biridir. İptal davası Avrupa Bir-
liği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma 
(ABİHA) 263. maddeye göre yasama 
tasarrufları, Konsey, Komisyon ve 
Avrupa Merkez Bankası’nın tavsiye 
ve görüş dışındaki tasarrufları, Avru-
pa Parlamentosu ve AB Zirvesi’nin 
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üçüncü kişiler için hukuki etki doğur-
ması amaçlanan tasarrufları ve Birlik 
organ, ofis ve ajanslarının üçüncü 
kişiler için hukuki etki doğurması 
amaçlanan tasarrufları aleyhine açı-
labilir. İçtihat hukuku çerçevesinde 
genel itibariyle iptal davası doğası 
veya şekline bakılmaksızın hukuken 
bağlayıcı nitelikte olan ve hukuki 
etki doğurmaya matuf olarak kabul 
edilen, Ortak Dış ve Güvenlik Po-
litikası çerçevesinde AB yargısının 
yargısal denetim yetkisinin dışında 
tutulanlar hariç olmak üzere, bütün 
AB tasarrufları aleyhine açılabilir. 
Tavsiye ve görüşler hukuken bağlayı-
cı olmadığından iptal davasının kap-
samı dışında tutulmuştur. İptal da-
vasının konusunu teşkil edebilmesi 
için tasarrufun, bir tasarrufu hazırla-
yıcı, teyit edici veya uygulayıcı nite-
likte değil, nihai bir tasarruf olması, 
bilgilendirici, niyet beyanı şeklinde 
veya yorumlayıcı nitelikte olmaması 
veya organın iç işleyişine yönelik ta-
sarruf niteliğinde olmaması gerekir. 

Üye Devletler, Avrupa Parlamento-
su, Konsey veya Komisyon ayrıcalıklı 
davacıları, Sayıştay, Avrupa Merkez 
Bankası ve Bölgeler Komitesi hak ve 
yetkilerini korumaya matuf olarak 
yarı ayrıcalıklı davacıları, gerçek ve 
tüzel kişiler de ayrıcalıksız davacıları 
teşkil eder.

İptal davası dikey ve yatay yetki bö-
lüşümüne yönelik kamusal ve soyut 
norm denetimi yolu olarak tasarlan-
dığı için gerçek ve tüzel kişiler açı-
sından fiiliyatta dava ehliyetinin sı-
nırlılığı meselesi ortaya çıkmaktadır. 
İptal davasında gerçek ve tüzel kişi-

lerin dava ehliyetinin kısıtlı yorumu-
nun kişilerin etkili yargısal korunma-
sı açısından ciddi eleştirilere sebep 
olduğunun bilinmesi gerekir. ABİHA 
263. maddeye göre, gerçek veya tü-
zel kişiler ancak kendilerini muhatap 
alan bir tasarruf, kendilerine doğru-
dan ilgi ve bireysel ilgi teşkil eden 
bir tasarruf veya kendilerine doğru-
dan ilgi teşkil eden ve uygulama ta-
sarrufu gerektirmeyen düzenleyici 
tasarruf aleyhine iptal davası aça-
bilirler. Bu tasarrufların ayrıcalıksız 
davacının hukuki durumunda doğ-
rudan değişiklik meydana getirmek 
suretiyle çıkarlarını etkileme kapa-
sitesine sahip ve bağlayıcı hukuki 
etkileri bulunan bir tasarruf olması 
gerekir. Avrupa Birliği Adalet Divanı 
(ABAD) dava ehliyetinin tespitinde 
tasarrufun iptalinde ayrıcalıksız da-
vacının hukuki menfaatinin bulun-
masını da aramaktadır. Uygulama 
tasarrufu gerektirmeyen düzenleyici 
tasarruf, yasama tasarrufu dışındaki 
genel nitelikli olan ve uygulama ta-
sarrufu gerektirmeyen tasarrufları 
ifade etmektedir. Bu noktada ya-
sama tasarruflarının niteliğinin ya-
pılış usulüne göre belirlendiğini ve 
bu itibarla olağan yasama usulü ve 
özel yasama usulleri çerçevesinde 
yapılan tasarrufları belirttiğini ifade 
etmek gerekir.

Davacı, davalı ve dava konusu tasar-
rufa göre yargı yetkisinin paylaşımı 
farklılık arz etse de gerçek ve tüzel 
kişiler tarafından açılan iptal dava-
sında yetkili mahkeme Genel Mah-
keme’dir.

ABİHA 263. madde çerçevesinde 
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iptal sebepleri olarak yetkisizlik, 
esaslı şekil sakatlığı, kurucu antlaş-
malar veya onların uygulanmasıyla 
alakalı herhangi bir hukuk kuralının 
ihlali ve yetkinin kötüye kullanılması 
gerekçeleriyle iptal davası açılabile-
cektir. AB tasarruflarının hukukiliği, 
kabul edildikleri anda mevcut olan 
hukuki ve fiili unsurlara göre değer-
lendirilecektir.

Dava açma süresi tasarrufun yayım-
lanmasından, davacıya tebliğinden 
veya bunların sözkonusu olmadığı 
durumlarda da davacının bilgisine 
ulaştığından itibaren 2 aydır. Ta-
rafların takdirine bağlı olmayan bir 
kamu düzeni meselesi olarak bu 
süre ABAD tarafından re’sen dikkate 
alınır.

İptal davası açılmasının hukuka ay-
kırılığı tespit edilen genel nitelikli 
tasarrufa ilişkin verilen tam veya 
kısmi iptal kararı, ABAD aksini be-
lirtmedikçe herkes yönünden et-
kilidir / erga omnes etkiye sahiptir. 
İptal kararı ex tunc etkiye sahiptir 
ve tasarrufun kabul edilmesinden 
önceki hukuki durumun iadesini 
sağlar. Ancak ABİHA 264. maddeye 
göre, ABAD tarafından hükümsüzlü-
ğüne karar verilen bir tasarrufun ke-
sinleşmiş olarak değerlendirilecek 
bazı etkileri belirlenebilecek veya 
tasarrufun hukuki etkilerinin geçici 
bir süre devamına karar verilebile-
cektir.
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İptal Sebepleri (Grounds 
for Annulment)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) 263. madde iptal 
davası çerçevesinde iptal sebepleri 
olarak yetkisizliği, esaslı şekil sakat-
lığını, kurucu antlaşmalar veya onla-
rın uygulanmasıyla alakalı herhangi 
bir hukuk kuralının ihlalini ve yetki-
nin kötüye kullanılmasını belirtmek-
tedir.

Kurucu antlaşmalar ve onların uy-
gulanmasıyla alakalı tasarrufa göre 
bir üst normun ihlali olan üçüncü 
sebep aslen bütün diğer sebepleri 
kapsayan ve onların sayılması ge-
rekliliğini ortadan kaldıran bir sebep 
teşkil etmektedir. Yani yetki devrine 
dayanan Avrupa Birliği’nin (AB) ta-
sarrufta bulunabilmesini engelleyen 
yetkisizlik, esaslı şekil sakatlığı ve 
yetkinin kötüye kullanılması zaten 
hem kurucu antlaşmaların hem de 
onların uygulanmasıyla alakalı üst 
bir normun ihlalidir. Yetkisizlik ve 
esaslı şekil sakatlığı bir kamu mese-
lesi olması hasebiyle olgu ve olaylar 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ664

bağlamında Avrupa Birliği Adalet 
Divanı (ABAD) tarafından re’sen 
dikkate alınabilirken, kurucu antlaş-
malar veya onların uygulanmasıyla 
alakalı herhangi bir hukuk kuralının 
ihlali ile yetkinin kötüye kullanılması 
ancak davacı tarafından ileri sürül-
me halinde ABAD tarafından dikka-
te alınabilecektir. Yetkisizlik dikey ve 
yatay boyutta söz konusu olabilir. 
Yani AB’ye Üye Devletler tarafından 
hiç yetki verilmemesi veya yetkinin 
doğası itibariyle alanda münhasır 
yetki devrinin sözkonusu olmaması 
şeklinde tezahür edebileceği gibi, 
AB’ye yetkinin devredilmiş olması-
na rağmen yetkinin doğru kurum/
organ tarafından kullanılmamasına 
yönelik yatay yetki bölüşümü uyuş-
mazlığı şeklinde de tezahür edebilir.

Tasarrufun yapılmasına yönelik usu-
le ve şekil şartlarına ilişkin sakatlığın 
iptal sebebi teşkil edebilmesi için 
şekil sakatlığının esaslı olması ge-
rekmektedir. Tasarrufun gerekçeli 
olmaması, toplantı nisap şartlarını 
ihlal, tasarrufun hukuki dayanağının 
yanlış yazılması, danışma görüşü 
alınması gereken kurumun/organın 
görüşünün alınmaması, zarara uğra-
yacak kişinin hukuken korunan din-
lenilme hakkını ihlal gibi durumlar 
esaslı şekil sakatlığına örnek olarak 
gösterilebilir.

Kurucu antlaşmaların uygulanma-
sıyla alakalı hukuk kuralları kurucu 
antlaşmalar dışındaki AB hukuku 
müktesebatını ifade etmektedir. 
Bu açıdan AB hukukunun genel il-
keleri, AB’yi bağlayıcı uluslararası 
hukuk kuralları (uluslararası teamül 

hukuku, AB’nin akdettiği uluslarara-
sı anlaşmalar, bütün Üye Devletler 
tarafından önceden akdedilmiş ve 
yetki devri nedeniyle artık AB’nin 
münhasır yetkisinin sözkonusu ol-
duğu alandaki anlaşmalar) ve iptal 
davasına konu tasarrufa göre norm-
lar hiyerarşisinde üstte yer alan AB 
tasarrufları bu kategoride ele alına-
bilir.

Yetkinin kötüye kullanılması devre-
dilen yetkinin öngörülen amaç dı-
şında kullanılmasını ifade eder. Ön-
görülen usulü izlemek yükümlülü-
ğünden kurtulmak gayesiyle başka 
bir amaca yönelinmiş olması, yetki-
nin kamu yararı amacı dışında kulla-
nılması, yetkinin geçerli olmayan bir 
kamu yararı amacıyla kullanılması 
yetkinin kötüye kullanılması örnek-
leridir. Davacının objektif, tutarlı ve 
güçlü delillerle yetkinin devredilir-
ken öngörülmüş amacından sapıla-
rak ve izin verilmeyen amaca matuf 
şekilde tasarruf yapılması yönünde 
kullanıldığını ispatlaması gerekir. 
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İrlanda (Ireland) 

–Emre ATAÇ–

İrlanda Cumhuriyeti’nin yüzölçümü 
69.797 km2, nüfusu 4.964.440’tır. 
İrlanda, Avrupa Ekonomik Toplulu-
ğu’na (AET) 1973 yılında ilk genişle-
me dalgasında üye olan ülkelerden 
biridir. (Bkz. Birleşik Krallık, İrlan-
da, Danimarka Genişlemesi) 

İrlanda, AB üyesi olduktan sonra, 
uyum fonu (Bkz. Uyum ve Uyum 
Fonu) ve yapısal fonlar sayesinde 
ekonomisini güçlendirmiş, tarıma 
dayalı ekonomiden endüstri ve ih-
racata dayalı bir ekonomiye geçiş 
yapmıştır. Birleşik Krallık ile arasın-
da bir serbest dolaşım anlaşması 
bulunan İrlanda, Birleşik Krallık gibi 
Schengen Anlaşması’nın sınır kont-
rollerine ilişkin bölümüne dâhil ol-
mamayı tercih etmiştir. 1 Ocak 1999 
tarihi itibarıyla Avro Alanı’na dâhil 
olan İrlanda’da Avro, 1 Ocak 2002 
tarihinde kullanılmaya başlanmıştır. 
2008 ekonomik krizi İrlanda’yı da 
derinden etkilemiş ve ülkede etkile-
ri uzun süren sonuçlara yol açmıştır. 

İrlanda Birlik gündemine AB ant-
laşmalarının referandumu ile ilgili 
olarak girmektedir. İrlanda hal-
kı, 1987’de Avrupa Tek Senedi, 
1992’de Maastricht Antlaşması, 
1998’de Amsterdam Antlaşma-
sı, 2001’de Nice Antlaşması ve 
2008’de Lizbon Antlaşması için 
sandık başına gitmiştir. Bunlardan, 
Nice ve Lizbon Antlaşmalarının 
onaylanmasına ilişkin referandum-

lardan “hayır” oyu çıkmış ve ant-
laşmalar ikinci referandumlarda 
onaylanmıştır. Nice Antlaşması’nın 
ilk referandumda reddedilmesinde, 
AB’nin 12 yeni üye devleti kapsa-
yacak şekilde genişlemesiyle Ortak 
Tarım Politikası kapsamındaki fon-
ların yeni ülkelere aktarılması ve 
İrlanda’nın oy ağırlığının azalma-
sından ve oluşturulması öngörülen 
savunma gücünün İrlanda’nın “ta-
rafsızlık” geleneğini zedeleyeceğin-
den duyulan endişenin etkili olduğu 
değerlendirilmektedir. İrlanda ka-
muoyunun Lizbon Antlaşması’na ilk 
referandumda “hayır” demesinin 
temel sebeplerini ise Lizbon Antlaş-
ması’yla İrlanda’nın AB içindeki gü-
cünün azalacağı görüşleri ve taraf-
sızlıkla ilgili endişelerin oluşturduğu 
düşünülmektedir.

İrlanda, Mayıs 2012’de ülkenin Av-
rupa İstikrar Mekanizması’ndan 
yararlanmasına imkân sağlayacak 
mali sözleşme veya istikrar paktı 
olarak da adlandırılan “Avrupa Eko-
nomik ve Parasal Birliği’nde İstikrar, 
Koordinasyon ve Yönetişim Antlaş-
ması”nı onaylamak üzere de san-
dık başına gitmiştir. %50,6 katılım 
oranıyla gerçekleşen referandumda 
halkın %60,3’ü Antlaşma’nın lehin-
de oy kullanmıştır. İrlanda’nın her 
ne kadar tartışmalı bir referandum 
bilançosu bulunsa da, son olarak 
açıklanan Avrupa Hareketi araş-
tırma sonuçları ülke nüfusunun 
%93’nün AB üyeliğini destekledi-
ğine işaret etmektedir. İrlanda AB 
Konseyi Dönem Başkanlığı’nı, 1975 
ve 2013 yılları arasında yedi kez üst-
lenmiştir.
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İskandinav Para Birliği 
(Scandinavian Monetary 
Union)
–Gülçin GÜREŞÇİ–

1860’lı yılların başlarında İskandi-
nav ülkelerinde modern tarım yön-
temlerinin uygulanmaya başlaması, 
elektriğin yaygınlaşması, kimya ve 
çelik sektörlerindeki gelişmeler sa-
yesinde ekonomik kalkınma olgusu 
hızlı bir biçimde yaşanmaya başla-
dı. Bu dönemde bu ülkelerin ara-
larındaki artan ticaret daha büyük 
oranda yabancı para kullanımını 
gerektirmeye başladı. Ancak para 

birimlerinin değerleri arasındaki 
farklılıkların ticareti zorlaştırması 
nedeniyle hükümetler para birli-
ğini görüşmeye başladı. Para Birli-
ği öncesinde Danimarka, Norveç 
ve İsveç gümüşe dayanan bir para 
sistemine sahipti. 1873 yılında Da-
nimarka ve İsveç İskandinav Para 
Birliğini kurdu. Norveç 1873’te İs-
kandinav Para Birliğine üye olmayı 
reddetmekle beraber 1875 yılında 
Birliğe üye oldu. Birlikte yeni bir 
para birimi oluşturuldu, yeni para 
biriminin ismi Krona idi ve bir altın 
standardına bağlanmıştı. 19.yüzyı-
lın sonuna kadar İskandinav Para 
Birliği başarılı bir şekilde devam et-
miştir. Ancak Birinci Dünya Savaşı 
sonrası yaşanan ıraksamalar karşı-
sında İskandinav Para Birliği ayak-
ta kalamamıştır. 1924 yılında Birlik 
sonlanmıştır. İskandinav Para Birliği 
göstermiştir ki üye ülkelerin merkez 
bankaları arasındaki işbirlikleri ve 
ülkeler arasındaki ekonomik açıdan 
benzerlik başarılı bir Para Birliği için 
önemlidir.
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İspanya (Spain) 

–Zafer Can DARTAN–

İspanya Avrupa’nın güneybatısında, 
İber yarımadasında yer almaktadır. 
Nüfusu 47.332.614 olan ve 505.944 
km² yüz ölçümüne sahip İspanya’nın 
başkenti Madrid’dir. Yönetim şek-
li parlamenter demokrasiye dayalı 
monarşi olan İspanya’da 17 özerk 
bölge bulunmaktadır. 

İspanya’nın Avrupa Birliği (AB) süre-
ci, Francisco Franco’nun diktatörlük 
yönetiminin sona ermesinden sonra 
başlamıştır. 1982 yılında yapılan re-
ferandum sonucunda Kuzey Atlan-
tik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi 
olan İspanya, 1 Ocak 1986 tarihinde 
AB üyesi olmuştur. (Bkz. Akdeniz 
Genişlemesi) İspanya, 26 Mart 1995 
tarihinden beri Schengen Alanı’nda 
ve 1 Ocak 1999 tarihinden beri de 
Avro alanında yer almaktadır. 2008 
ekonomik krizinden olumsuz etkile-
nen İspanya, Avro Alanı ülkeleri ara-
sında kredi yardımı almak zorunda 
kalan ülkeler arasında yer almıştır. 

Ekim 2017 tarihinde İspanya’nın 
ekonomik açıdan en gelişmiş bölgesi 
olan Katalonya’da yapılan bağımsız-
lık referandumundan bağımsızlık ka-
rarı çıkmış; ancak, bu karar Madrid 
hükümeti tarafından geçersiz sayıl-
mıştır. Katalonya hükümetinin AB’ye 
yaptığı yardım talebi ise AB tarafın-
dan geçersiz sayılmış ve yine AB’den 

muhataplarının yalnızca İspanya 
olduğu cevabı gelmiştir. Ülkede 10 
Kasım 2019 yılında yapılan seçim-
lerde aşırı sağ parti Voz oylarını iki 
katına çıkartmasına rağmen Başba-
kan Pedro Sanchez önderliğindeki 
Sosyalist Parti (PSOE) seçimi kazana-
rak Podemos partisiyle iş birliği ya-
parak, İspanya’da 80 yıl sonra ilk kez 
sol eğilimli bir koalisyon kurulmasını 
sağlamıştır.
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İstanbul Lojistik Davası 
(İstanbul Lojistik Case)

–İlke GÖÇMEN–

İstanbul Lojistik davası, C–65/16 sayı 
ve 19 Ekim 2017 karar tarihli olup 
özellikle Türkiye – Avrupa Birliği 
(AB) ortaklık hukukunun maddi bo-
yutu –Türkiye – Avrupa Birliği Güm-
rük Birliği– ile ilgilidir.

İstanbul Lojistik davasının maddi ve 
hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. 
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Macaristan hukuku uyarınca AB 
üyesi olmayan devletlerde kayıt-
lı ağır yük taşıtlarını işleten kişiler, 
Macaristan’dan her transit geçişte 
motorlu taşıt vergisi ödemelidir, 
aksi halde vergi cezası ve idari ceza 
söz konusu olacaktır. Somut uyuş-
mazlıkta, ilgili Macar otoritesi, 30 
Mart 2015’teki bir denetim esna-
sında Türk şirketi olan İstanbul Lo-
jistik’in işlettiği, Türkiye’de kayıtlı ve 
Macaristan üzerinden Türkiye’den 
Almanya’ya tekstil taşıyan bir ağır 
yük taşıtının transit lisansında mo-
torlu taşıtlar vergisinin ödendiğini 
gösteren damga pulu olmadığını 
fark etmiştir. Bunun üzerine bu oto-
rite, hem transit lisansını iptal etmiş 
hem de motorlu taşıt vergisi ile ver-
gi cezası ve idari ceza olarak top-
lam 660.000 Macar Forinti (~ 2.200 
Avro) ödeme çıkarmıştır. İstanbul 
Lojistik ise konuyu ulusal mahkeme 
önüne taşımıştır, zira ona göre mo-
torlu taşıt vergisi, 1/95 sayılı Ortak-
lık Konseyi Kararı (OKK) md. 4’teki 
gümrük vergisi ve eş etkili vergi ya-
sağına aykırıdır. Ulusal mahkeme, 
meseleyi ön karar prosedürü aracı-
lığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı-
na (ABAD) taşıyarak AB hukukunun 
yorumunu talep etmiştir.

İstanbul Lojistik kararı ile 1/95 sayı-
lı OKK md. 4’ün kapsamı ve etkileri 
üstünde durulmuştur. ABAD’a göre, 
1/95 sayılı OKK md. 66 gereği 1/95 
sayılı OKK’nın 4. maddesi Avrupa 
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaş-
ma’nın (ABİHA) 30. maddesi ile esas 
itibariyle aynı olduğu için 4. madde 
30. madde ile ilgili ABAD içtihat hu-
kukuna uyumlu biçimde yorumlan-

malıdır. ABİHA md. 30 ile ilgili içtihat 
hukuku uyarınca gümrük vergisine 
eş etkili vergi, AB içi bir sınırı geç-
mesi nedeniyle, yerli ya da yabancı 
mallara tek taraflı olarak yüklenen 
ve dar anlamda gümrük vergisi ol-
mayan her türlü parasal yük anla-
mına gelir ve mutlak olarak yasaktır. 
ABİHA md. 30 ile ilgili içtihat huku-
ku 1/95 sayılı OKK’nın 4. maddesine 
aktarılırsa motorlu taşıt vergisi, “tek 
taraflı olarak ve bir sınırı geçmesi 
nedeniyle mallara yüklenen parasal 
yük oluşturduğundan” gümrük ver-
gisine eş etkili vergi oluşturur, dola-
yısıyla AB hukukuna aykırılık taşır. 
İstanbul Lojistik kararı, bu yönüyle, 
1/95 sayılı OKK’nın ele alındığı, da-
hası bir hükmünün doğrudan etkili 
bulunduğu ve AB iç pazar hukuku ile 
aynı biçimde yorumlandığı ilk karar 
olmuştur. 
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İstihdam ve Sosyal 
Politikalar (Employment 
and Social Policies)

–Zelha ALTINKAYA–

Avrupa Birliği (AB) istihdam ve sos-
yal politikaları “daha adil ve daha 
eşit bir Avrupa” hedeflemektedir. 
Bu siyasi öncelik, yalnızca normatif 
veya işlevsel nedenlerle değil, aynı 
zamanda politik olanlarla da haklı çı-
kar. Artan Euroscepticism bağlamın-
da AB, vatandaşların beklentilerine 
cevap vermeli ve yaşam ve çalışma 
koşullarını iyileştirmelidir. 

Bu amaçla, Komisyon iki yıl önce ilan 
edilen Avrupa Sosyal Haklar Sütu-
nunun 20 ilkesini somut girişimlere 
dönüştürmek için önümüzdeki beş 
yıl için bir Sosyal Eylem Planı kabul 
etmektedir. Bu Plan beş temel önce-
likleri içermektedir

i) Avrupa “yakınsama mekanizması-
nı” yeniden başlatmak;

ii) İnsan sermayesine yatırım yap-
mak ve eşitsizliklerle mücadele et-
mek; 

iii) Dijital ve düşük karbonlu ekono-
miye adil bir geçişin sağlanması; 

iv) Daha fazla sosyal eşitlik ve vergi 
adaleti için çaba göstermek; 

v) İşçilerin adil hareketliliğini sağla-
mak. AB projesinin sosyal boyutunu 
güçlendirme stratejisinde bir sonraki 
Komisyon farklılaştırılmış bir sosyal 

entegrasyon olasılığını öngörmelidir. 

Tüm AB ülkeleriyle birlikte ilerlemek 
mümkün değilse, gelişmiş işbirliği 
eylemsizlikten daha iyi bir çözüm 
olabilir.

Teknolojik gelişmeler, küreselleşme 
ve değişen demografi, Avrupalıların 
yaşama ve çalışma şekillerini etkile-
meye devam ediyor. AB bu zorluk-
ların üstesinden gelmek için aktif 
olarak politikalar ve yasal öneriler 
geliştirmektedir. Avrupa toplumu, 
teknolojik ilerleme, küreselleşme 
ve yaşlanan nüfus gibi faktörler ne-
deniyle gelişmektedir. En önemlisi, 
2008 ekonomik ve finansal krizinden 
ve düşüşünden de büyük ölçüde et-
kilenmiştir. 

Avrupa istihdamı, sosyal ilişkiler ve 
fırsat eşitliği politikaları, istihdamı, 
sürdürülebilir büyümeyi ve daha faz-
la sosyal uyumu teşvik ederek yaşam 
koşullarını iyileştirmeyi amaçlamak-
tadır. AB istihdamı ve işçi hareketli-
liğini arttırmayı, iş ve çalışma koşul-
larının kalitesinin arttırmayı, işçileri 
bilgilendirmeyi ve dayanışmayı, yok-
sulluk ve sosyal dışlanmayla müca-
dele etmeyi, eşit fırsatları teşvik et-
meyi ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi 
ve sosyal korumayı modernize etme-
yi hedefleyen bir sosyal değişim ka-
talizörüdür. 
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İstikrar ve Büyüme Paktı 
(Stability and Growth 
Pact) 

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

İstikrar ve Büyüme Paktı (İBP), Av-
rupa Birliği (AB)’ne üye ülkelerin 
sağlam kamu finansman politikaları 
izlemelerini ve maliye politikalarını 
koordine etmelerini öngören ku-
rallar bütünüdür. İBP’nın temelleri 
1992 yılında imzalanan ve Ekono-
mik ve Parasal Birlik (EPB) sürecine 
esas teşkil eden Maastricht Antlaş-
ması’na (1993) dayanmaktadır. Ma-
astricht Antlaşması tarafından be-
lirlenen EPB uyum kriterlerine göre 
üye ülkelerin bütçe açıkları Gayri 
Safi Yurt İçi Hasılalarının %3’ünü, 
kamu borçları ise %60’ını geçmeme-
lidir. İBP 1997 yılında, EPB sürecin-
de ilerleyen üye ülkeler tarafından 
ekonomi ve maliye politikalarının 
gözetimini ve koordinasyonunu güç-
lendirmek üzere oluşturulmuştur. 
1998 yılında İBP’nin önleyici kuralla-
rı, 1999 yılında ise düzeltici kuralları 
yürürlüğe girmiştir. İBP kapsamında 
yer alan düzenlemeler esasen üye 
ülkelerin maliye politikalarının po-
tansiyel sorunlu alanlara yönelme-
sini önleyici kurallar ile aşırı bütçe 
açıkları ve kamu borç yükünü orta-
dan kaldırmaya veya düzeltmeye yö-
nelik düzeltici kurallardan oluşmak-
tadır. İBP’nin önleyici kuralları Önle-

yici Kol (Preventive Arm), düzeltici 
kuralları ise Düzeltici Kol (Corrective 
Arm) olarak adlandırılmaktadır. 

İBP’nin Önleyici Kolu kapsamında, 
2011 yılında Altılı Paket (Six Pact) 
adı altında, üye ülkelerin aşırı açık-
lar vermesinin önüne geçmek üzere 
altı adet ekonomik yönetişim kuralı 
belirlenmiştir. Altılı Paket kapsamın-
daki ekonomik yönetişim kuralları 
aşağıdaki gibidir:

1. Tüm gelir ve harcamaları kap-
sayan kamu muhasebe sistemi 
uygulanmalıdır. İlgili sistem hem 
iç denetim hem de bağımsız de-
netime tabi tutulmalıdır.

2. Maliye verileri kamuoyu tarafın-
dan ulaşılabilir olmalıdır. Mer-
kezî hükümet ve sosyal güvenlik 
verileri aylık, yerel yönetimlerin 
verileri ise yılda dört kez açık-
lanmalıdır.

3. Finansal planlama, en güncel 
veriler ile gerçekçi makroeko-
nomik ve bütçe öngörülerine 
dayanmalıdır. 

4. Genel hükümet bütçesinin Av-
rupa kuralları ile uyumlu olabil-
mesi için gereken özel düzenle-
meler yapılmalıdır. Amaç, aşırı 
kamu borcunu ve açığını önle-
mektedir. 

5. Üç yıllık bir mali planlama içe-
ren, kredibilitesi yüksek, etkili 
bir orta-vadeli bütçe çerçevesi 
uygulanmalıdır. 
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6. Hükümetlerin faaliyet alanları-
nın tümünde muhasebe kural 
ve prosedürlerinin tutarlılığı ve 
koordinasyonu sağlanmalıdır. 

İBP’nin üye ülkeler arasındaki eko-
nomik işbirliğini güçlendirme ve gö-
zetim ayağı, 2013 yılında İkili Paket 
(Two Pack) ile daha da geliştirilmiş-
tir. 

İBP’nin Önleyici Kolu çerçevesinde, 
Avro Bölgesi’ne üye her ülke her yıl 
Nisan ayında gelecek üç yılı içeren, 
İstikrar Programı (Stability Prog-
ram) adı verilen mali planını açık-
lamak zorundadır. Sözkonusu plan, 
ülkelerin orta-vadeli bütçe hedefine 
uyum programıdır. Avro Bölgesi’ne 
üye olmayan ülkeler de aynı zorun-
luluğa tabi olup, para politikaları-
na ilişkin bilgileri de içeren Uyum 
Programı (Convergence Program) 
hazırlamak ve açıklamakla yüküm-
lüdürler. Ülkelerin Önemli Sapma 
Prosedürü’ne (Significant Deviation 
Procedure) dayanarak orta-vadeli 
mali planlarından küçük ölçekli sap-
maları mümkün olabilmektedir. 

Aşırı Açık Prosedürü olarak da ni-
telendirilen İBP’nin Düzeltici Kolu 
ise aşırı açık ile karşı karşıya kalan 
Avro Bölgesi ülkelerinin sözkonusu 
açık ile mücadelelerine ilişkin poli-
tika düzenlemelerini, ilgili gözetim 
ve denetimleri içermektedir. Aşırı 
Açık Prosedürü, aşırı açıkla ilgili za-
manında gerekli önlemleri almamış 
ve yeterli adımları atmamış olan ül-
kelere uygulanmaktadır. Aşırı Açık 
Prosedürü, aşırı açığı ortadan kaldır-

mak üzere üye ülkelere bir dizi öneri 
ve uyması gerekli düzenleme içer-
mektedir. Ayrıca Aşırı Açık Prose-
dürü kapsamında, ülkelerin gerekli 
düzenlemeleri yapmamaları veya 
geciktirmeleri durumunda para ce-
zası da öngörülebilmektedir. 
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İstikrar ve Ortaklık 
Anlaşmaları (Stabilisation 
and Association 
Agreements)

–Sanem BAYKAL–

İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları, 
Avrupa Birliği (AB) ile Batı Balkan 
ülkeleri / Batı Balkanlar arasında 
“İstikrar ve Ortaklık Süreci”nin uy-
gulanmasına yönelik yapılan anlaş-
malardır. Bu çerçevede her bir Batı 
Balkan ülkesinin spesifik durumuna 
uyarlanmış ortaklık anlaşmaları 
olarak görülebilir. Esas olarak AB ile 
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ilgili ülkeler arasında bir serbest ti-
caret alanı kurmanın yanı sıra ortak 
bazı siyasi ve ekonomik hedefleri 
tespit eden ve yerine getirilmeleri 
sürecini düzenleyen ikili anlaşma-
lardır. Bunun yanı sıra bölgesel işbir-
liğini teşvik ve geliştirme amacını da 
taşırlar. Daha önce Türkiye, Yuna-
nistan ve zımni biçimde Merkezi ve 
Doğu Avrupa Ülkeleri’nin ortaklık 
anlaşmalarında olduğu gibi AB üye-
lik perspektifi ile ele alınan söz ko-
nusu Batı Balkan ülkelerinin katılım 
sürecinin uygulanmasının da temeli 
olma işlevini yerine getirirler. 
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İstikrar ve Ortaklık 
Süreci (Stabilization and 
Association Process) 

–Hatice YAZGAN– 

Avrupa Birliği’nin (AB) genişleme 
gündeminde yer alan Batı Balkan 
ülkeleri için (Bkz. Batı Balkanlar) 
oluşturduğu politika “İstikrar ve Or-
taklık Süreci” olarak adlandırılmak-
tadır. Mevcut durumda AB’ye aday 
ülkeler Sırbistan, Karadağ, Kuzey 
Makedonya ve Arnavutluk ile po-
tansiyel aday ülkeler Bosna-Hersek 
ve Kosova’nın yer aldığı İstikrar ve 
Ortaklık Süreci; 1999 yılından iti-
baren geliştirilmeye başlanmış ve 
2003 yılında gerçekleştirilen Selanik 
Zirvesi ile politika kapsamındaki ül-
kelere üyelik perspektifi verilmesiy-
le somutlaşmıştır. 

Politika kapsamındaki ülkeler Arna-
vutluk dışında 1990’larda iç savaş 
yaşamış (Bkz. Yugoslavya Savaş-
ları) eski Yugoslavya ülkeleri olup, 
bu coğrafyadaki savaş ve çatışma-
lar üye ülkelere coğrafi yakınlıkları 
nedeniyle önemli addedilmektedir. 
Süreç, kapsamda yer alan ülkeler-
le ikili ilişkilere dayansa da bölge 
ülkeleri için ortak ekonomik ve si-
yasi hedefler de oluşturmuştur. Bir 
başka deyişle İstikrar ve Ortaklık 
Süreci, kapsamındaki ülkeler ve AB 
arasındaki ikili anlaşmalar yanında 
bölgesel işbirliğini teşvik eden bir 
yapı oluşturmuştur. Bölgesel işbirli-
ği kapsamında, iyi komşuluk ilişkile-
rinin geliştirilmesi ve komşu ülkeler 
arasında ticaretin geliştirilmesi ve 
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altyapıların geliştirilmesi ve enteg-
re edilmesi gibi hedefler bölgede 
güvenlik ve istikrar sağlama hedef-
lerine ulaşmak için önemli addedil-
mektedir. İstikrar ve Ortaklık Süreci 
kapsamında imzalanan İstikrar ve 
Ortaklık Anlaşmaları, kapsam dahi-
lindeki ülkelerin Kopenhag kriterle-
rini yerine getirme koşulu yanında, 
literatürde “Kopenhag artı” olarak 
tanımlanan bazı diğer kriterleri sağ-
lamalarını gerektirmektedir. Bu kri-
terler; “Eski Yugoslavya Uluslararası 
Ceza Mahkemesi ile işbirliği, mülteci-
ler ve yerinden edilmiş kişilerin geri 
dönüşlerinin sağlanması ve bölgesel 
işbirliği” koşullarının oluşturulmasını 
kapsamaktadır. 

İstikrar ve Ortaklık Süreci kapsamın-
da İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları 
Arnavutluk için 2009 yılında, Karadağ 
için 2010 yılında, Kuzey Makedonya 
için 2004 yılında, Sırbistan için 2013 
yılında, Bosna-Hersek için 2015 yılın-
da, Kosova için 2016 yılında yürür-
lüğe girmiştir. Kosova dışındaki Batı 
Balkan ülkeleri vatandaşları Schen-
gen alanı’na vizesiz seyahat edebil-
mektedir. 

Anlaşmalar, Avrupa Anlaşmaları’na 
benzerdir, her ülkenin spesifik özel-
liklerine göre düzenlenmiştir ve ilgili 
ülke ve AB arasında bir serbest tica-
ret alanı kurulmasını öngörür. Anlaş-
ma aynı zamanda İstikrar ve Ortaklık 
Süreci kapsamındaki ülkenin AB’ye 
katılım sürecinin temel çerçevesini 
oluşturur. Mevcut durumda, süreç-
teki ülkeler 2007 yılından beri Katı-
lım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsa-
mında verilen mali ve teknik destek 

ile AB süreçlerine devam etmektedir. 
Katılım öncesi mali yardım progra-
mından önce bölge ülkelerine yar-
dımlar Yeniden Yapılanma, Kalkın-
ma ve İstikrar için Topluluk Yardımı 
(Community Assistance for Reconst-
ruction, Development and Stabilisa-
tion – CARDS) programı kapsamında 
yapılmaktaydı. 
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İstikrar ve Yakınlaşma 
Programları (Stability and 
Convergence Programs)

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

İstikrar ve Yakınlaşma Programları, 
Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin 
sağlam kamu finansman politikaları 
izlemelerine ve maliye politikalarını 
koordine etmelerine yönelik kural-
lar içeren İstikrar ve Büyüme Paktı 
(İBP) kapsamında yer almaktadırlar. 
İstikrar Programı (Stability Program), 
Avro Bölgesi’ne üye her ülkenin or-
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ta-vadeli bütçe hedefini içeren, 
kapsamlı bir programdır. Avro Böl-
gesi’ne üye ülkeler her yılın Nisan 
ayında gelecek üç yıla ilişkin bütçe 
hedeflerini açıklamak zorundadır-
lar. İstikrar Programı uygulaması, 
İBP’nin Önleyici Kolu (Preventive 
Arm) çerçevesinde ülkelerin aşırı 
bütçe ve kamu borcu açıkları ver-
mesinin önüne geçmek üzere geliş-
tirilmiş, etkili bir düzenlemedir. 

Avro Bölgesi’ne üye olmayan AB ül-
keleri de aynı zorunluluğa tabi olup, 
para politikalarına ilişkin bilgileri de 
içeren Uyum Programı (Convergen-
ce Program) hazırlamak ve açıkla-
makla yükümlüdürler.  

İstikrar ve Uyum Programları’nın 
kapsamında aşağıdaki hususlar yer 
almaktadır: 

1. Orta-vadeli bütçe hedefi, 

2. Büyüme, istihdam, enflasyon 
gibi önemli makroekonomik 
göstergelere ilişkin hedefler,

3. Amaçlara ulaşma başarısını öl-
çecek politika ölçütleri,

4. Temel ekonomik varsayımlarda-
ki değişimlerin bütçe ve kamu 
borcu pozisyonları üzerindeki 
etkilerine ilişkin bir analiz,

5. Mevcut yılın, bir önceki yılın ve 
gelecek üç yılın planlarını içeren 
bütçe verileri,

6. Hedeflere ulaşılamama neden-
leri.

Avro Bölgesi’ne üye ülkeler tarafın-
dan uygulanan İstikrar Programları, 
bağımsız birimler tarafından geliş-
tirilen makroekonomik tahminlere 
dayanmalıdır. Sözkonusu tahminler, 
Avrupa Komisyonu’nun ve diğer 
bağımsız kuruluşların tahminleri 
ile karşılaştırılmalıdır. Üye ülkeler 
tarafından benimsenen senaryolar 
ile Avrupa Komisyonu’nun senar-
yoları arasında farklılıklar olması 
durumunda, farklılıkların nedenleri 
açıklanmalıdır. İstikrar Programları 
gerçekçi tahminlere ve senaryolara 
dayandırılmalıdır. 

İstikrar Programları, AB’nin yıllık 
ekonomik yönetişim döngüsünün 
birer parçası olup, Avrupa Komisyo-
nu tarafından uygulama öncesinde 
ve sonrasında gözden geçirilmek-
tedirler. Bu uygulama Komisyona, 
riskli durumları belirleme ve değer-
lendirme fırsatı vermektedir. Avro 
Bölgesi’ne üye ülkeler, İstikrar Prog-
ramları’na ilaveten her yıl 15 Ekim’e 
kadar Taslak Bütçe Planları’nı da Av-
rupa Komisyonu’na sunmak zorun-
dadırlar. 
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İsveç (Sweden) 

–Ahmet CERAN–

Avrupa Birliği (AB) üyeliği 1 Ocak 
1995’te gerçekleşen (Bkz. EFTA 
Genişlemesi) ve 25 Mart 2001 tari-
hinden beri Schengen Alanı’na da-
hil olan İsveç, Avro Alanı’na dahil 
değildir. İsveç Kronu ülkede geçerli 
para birimi olma niteliğini sürdür-
mektedir. Nüfusu 10.327.589, yü-
zölçümü 438.574 km² olan İsveç’te 
anayasal monarşi yürürlüktedir.

AB üyesi olmadan önce Avrupa Ser-
best Ticaret Birliği (European Free 
Trade Association-EFTA) üyesi olan 
İsveç, Soğuk Savaşın sona ermesi 
ile Temmuz 1991 tarihinde AB üye-
lik başvurusunu gerçekleştirmiştir. 
AB cephesinde ve özellikle de döne-
min Avrupa Parlamentosu’nda Ku-
zey Avrupa ülkelerinin AB’ye dahil 
edilmesinin Birliğin demokrasi açığı 
ve yasamanın kalitesi tartışmalarına 
olumlu katkı sağlayacağı görüşü de 
hâkim olmuştur. 1995 yılına gelindi-
ğinde İsveç’in AB üyeliği, Finlandiya 
ve Avusturya ile birlikte gerçekleş-
miş ve böylece AB’nin üye ülke sayı-
sı 15’e ulaşmıştır.

Ülkenin mevcut siyasi görünümüne 
bakıldığında, 2015 yılıyla birlikte iç 
siyaset tartışmalarında en belirleyi-
ci konuların başında göç yönetimi 
ve göçmenlerin geldiği görülmek-

tedir. 2018 yılındaki genel seçimde 
göçmen karşıtı ve milliyetçi İsveç 
Demokratlarının (Sweden Democ-
rats) oyların %17,6’sını alması, bu-
nun yanı sıra merkezin sağındaki ve 
solundaki partilerin oy çokluğunu 
elde edememeleri, 2014’te ülkede 
üçüncü parti konumuna gelen İsveç 
Demokratlarının daha da güçlen-
mesinin ve başkent Stockholm’deki 
siyaset çevreleri ile ülkenin gene-
linde göç tartışmalarının daha da 
belirleyici hale gelmesinin önünü 
açmıştır. 2018 seçimleri, özellikle de 
sosyal demokratların ülkede 1908 
yılından bu yana en kötü sonucu 
almalarıyla neticelenmiştir. İsveç 
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 
(NATO) üyesi değildir.
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İş Kurma Hakkı (Right of 
Establishment), İş Kurma 
(Establishment)

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Bir hizmetin Avrupa Birliği (AB) 
üye ülkesi vatandaşı ya da işletme-
si tarafından başka bir AB ülkesin-
de kalıcı olarak yerine getirilmesi 
iş kurma hakkı kapsamına girmek-
tedir. AB’nin İşleyişi Hakkında Ant-
laşma’nın (ABİHA) 49 ila 55’inci 
maddeleri ile düzenlenen iş kurma 
hakkı, iş kurulan ülke mevzuatının 
kendi vatandaşları için belirlediği 
koşullarda, bağımsız çalışan kişi ola-
rak faaliyete başlama ve sürdürme, 
teşebbüs kurma ve yönetme hakkını 
kapsamaktadır. Açıklamak gerekirse 
iş kurma hakkının kapsamına ser-
best çalışan kişiler ve AB hukukuna 
göre şirket olarak başka bir AB üye 
ülkesinde o ülkenin kendi vatan-
daşlarına uyguladığı koşullara tabii 
olarak ekonomik faaliyete başlamak 
ve söz konusu faaliyeti sürdürmek 
girmektedir. Bu kapsamda iş kurma 
hakkı ile hizmet sunma serbestisi 
birbirini dışlar niteliktedir çünkü iş 
kurma hakkı istikrar ve devamlılık 
temelinde bir başka AB ülkesinin 
ekonomisine katılım ile ilişkiliyken, 
hizmet sunma serbestisi geçicilik te-
meline dayanmakta olup bir AB ül-
kesine gitmek ile ilgilidir. ABİHA’nın 
iş kurma hakkına ilişkin hükümleri 
Üye Devletlerde kamusal yetkinin 
geçici olarak kullanıldığı durumlar-
da uygulanmamaktadır. Kamu dü-
zeni, kamu güvenliği ve halk sağlığı 
gerekçeleri ile yabancılara ve bu 

kapsamda diğer AB Üye Devletleri 
vatandaşlarına farklı muamele ya-
pılabilmektedir. Ancak söz konusu 
istisnai durumların orantılı bir şekil-
de hayata geçirilmesi ve ayrımcılık 
amacı gütmemesi gerekmektedir. 
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İşbirliği Prosedürü 
(Cooperation Procedure)

–A. Aslı BİLGİN–

Avrupa Tek Senedi (1987) ile kuru-
cu antlaşmalara dahil olup, Lizbon 
Antlaşması (2009) ile uygulamadan 
kaldırılan yasama usulüdür. Komis-
yon tarafından hazırlanan yasama 
tasarrufu önerisi, Konsey ve Av-
rupa Parlamentosu’na gönderilir. 
Öneri, Konsey’in önüne geldikten 
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sonra Avrupa Parlamentosu’nun da 
görüşü alınarak nitelikli oy çokluğu 
ile ortak tutum belirlenerek Avrupa 
Parlamentosu’na üç ay içerisinde in-
celemesi için gönderilir. Avrupa Par-
lamentosu ortak tutumu; (i) onaylar 
veya üç ay içerisinde cevap ver-
mezse Konsey, ortak tutumu karara 
bağlar, (ii) üyelerinin salt çoğunluğu 
ile reddederse Konsey oy birliği ile 
ortak tutumu karara bağlayabilir, 
(iii) değiştirmek isterse Komisyon 
bir ay içinde söz konusu değişiklik 
hakkındaki görüşlerini Konsey’e su-
nar. Konsey, Komisyon tarafından 
uygun görülen değişiklikleri nitelikli 
oy çokluğu ile, uygun görülmeyen 
değişiklikleri ise oy birliği ile karara 
bağlayabileceği gibi herhangi bir ka-
rar almayarak söz konusu tasarrufu 
bloke etme şansına da sahiptir.
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İşçi (Worker) 

Bkz. İşgücünün serbest dolaşımı

İşçilerin Serbest Dolaşımı 
(Free Movement of 
Workers)

Bkz. İşgücünün serbest dolaşımı

İşgücünün Serbest 
Dolaşımı (Free 
Movement of Workers)

–T. Mesut EREN–

İşgücünün Avrupa Birliği (AB) sı-
nırları içerisindeki serbest dolaşımı 
AB’nin dört temel özgürlüğünden 
biridir (ABİHA 45. Md.). Bu özgür-
lüğün detaylı tanımından önce İşçi 
(worker) kavramı üzerinde durmak 
gerekir. İşçi kavramı temel özgürlük 
olarak tanımlanmış bir serbestinin 
ana ilgi alanını oluşturmasına kar-
şın AB’nin ne birincil ne de ikincil 
hukukunda tanımlanmamıştır. Kav-
ram, Avrupa Birliği Adalet Divanı 
(ABAD), önüne gelen davalara getir-
diği yorumlar yoluyla geliştirilmiştir. 
ABAD’ın “dava hukuku” içerisinde 
“işçi” tanımını geliştirdiği Law-
rie-Blum davası önemli bir yere sa-
hiptir. Buna göre daraltıcı bir şekilde 
yorumlanmaması şartıyla gerçek bir 
işte belirli bir süre içerisinde ve baş-
ka biri adına ve başka birinin göze-
tim ve denetiminde (ast-üst ilişkisi, 
subordination) bir hizmet sunan, ki 
bu hizmet tamamen marjinal veya 
bir yardım işi de olabilir, ve bu hiz-
meti karşılığında bir ücret elde eden 
kişi işçi olarak adlandırılır. Burada 
en önemli unsur belli bir süre içeri-
sinde ve kendi adına değil başka bir 
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kişi adına ve yine başka bir kişinin 
emir komutası altında çalışılıyor ol-
masıdır. 

İşgücünün serbest dolaşım hakkı-
nın birincil hukuki temelini Avrupa 
Birliği Anlaşması’nın (ABA) 3 (2) 
maddesinde, AB’nin İşleyişi Hak-
kında Antlaşma’nın (ABİHA) 4(2)
(a), 20, 26 ve 45-48. maddeleri oluş-
turmaktadır. 2004/38 sayılı ve Birlik 
vatandaşlarının ve aile üyelerinin 
üye ülkeler sınırları içerisinde ser-
best dolaşımı ile yerleşim haklarını 
düzenleyen Direktif (Bkz. Serbest 
Dolaşım Direktifi) ile 492/2011 sa-
yılı Birlik içerisindeki işçilerin ser-
best dolaşımı hakkındaki Tüzük, bu 
konudaki ikincil hukukun altyapısını 
oluşturmaktadır. Bu Tüzük 15 Ekim 
1968 tarihinde yayımlanan ve işgü-
cünün serbest dolaşımının çerçeve-
sini belirleyen 1612/68 sayılı tüzü-
ğün yerine çıkarılmıştır. İşgücünün 
serbest dolaşımı en başından beri 
AB’nin temel kurucu ilkelerinden 
biri olmuş ve malların, hizmetlerin 
ve sermayenin serbest dolaşımı ile 
birlikte AB Tek Pazarının olmazsa 
olmaz serbestilerinden birini oluş-
turmuştur. AB içerisinde, istihdam, 
ücretlendirme ve çalışma hayatına 
ilişkin koşullar bakımından vatan-
daşlığa dayalı her türlü ayrımcılığın 
ortadan kaldırılmasını öngören bir 
içeriğe sahiptir. Herhangi bir üye 
ülke vatandaşı işçinin, herhangi bir 
üye ülkede sunulmuş bulunan bir 
işi kabul etmesi, bunun için o üye 
ülke sınırları içerisinde serbestçe 
hareket edebilmesi, yerleşebilmesi 
ve daha sonra çalışma hayatı sona 
erdiğinde, belli şartları sağlaması 

koşuluyla o ülkede kalabilmesini 
hükme bağlanmıştır. 

Son olarak 2019 yılında çıkarılan 
bir tüzükle Avrupa Çalışma Otori-
tesi (European Labour Authority) 
kurulmuştur. Bu kurumun başlıca 
görevleri olarak şunlar sayılabilir: 
Çalışanlar, işverenler ve ulusal yö-
netimler için sınır ötesi hareketlilik 
durumlarında hak ve yükümlülükler 
hakkında bilgiye erişimi kolaylaştırıl-
mak; Uyumlu ve ortak denetimlerin 
kolaylaştırılması da dahil olmak üze-
re ilgili Birlik hukukunun sınır ötesi 
uygulamasında Üye Ülkeler arasın-
da koordinasyonu desteklemek ve 
kayıt dışı çalışma ile mücadelede 
Üye Ülkeler arasında işbirliğini des-
teklemek ve Sınır ötesi anlaşmazlık-
ları çözmek için Üye Ülke yetkilileri 
arasında aracılık yapmak.

Şu anda yaklaşık 17.5 milyon Avru-
pa vatandaşının (bu sayı on yıl önce-
sine göre iki katıdır) kendi ülkesi dı-
şındaki bir Üye Ülkede yaşıyor veya 
çalışıyor olması ve aynı zamanda, 
milyonlarca işletmenin sınır ötesi 
faaliyet gösterdiği düşünülünce bu 
kuruma düşen görevin önemi daha 
iyi anlaşılacaktır.
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İşlevselcilik 
(Functionalism) 

–Sezgin MERCAN–

İşlevselcilik uluslararası ilişkilerde-
ki liberal geleneğin yansımalarını 
içinde barındırmakta ve insan do-
ğasının iyiliğini, rasyonelliğini ve 
barışçıllığını öngörmektedir. Bura-
dan hareketle de uluslararası alan-
da rasyonel ve barışçıl eylemlerin 
olabileceğini, çatışmanın bertaraf 
edilebileceğini vurgulamaktadır. İş-
levselcilik uluslararası örgütlenmeyi 
önemsediğinden, devlet odaklı güç 
politikaları üzerinden ilerleyen ça-
lışmalara zıt konumdadır. İhtiyaçları 
konusunda rasyonel olmaları bek-
lenen bireylerin, bu yönde işlevler 
yüklenen kurumları meydana getir-
mesi de beklenmektedir. 

İşlevselcilik, David Mitrany ile anılan 
bir bütünleşme kuramıdır. İşlevsel-
ciliğin ilk izlerini, Mitrany’den önce, 
1910’lu yıllarda siyaset bilimci ve 
sosyolog Leonard T. Hobhouse ile 
yine siyaset bilimci Mary Parker Fol-
let’in işlevsel yönetim ve hükümet 
üzerine olan çalışmalarında bulmak 
mümkündür. İşlevselcilik açısından 
Mitrany’nin çalışmalarını farklı-
laştıran ya da öne çıkaran husus; 
onun, uluslararası düzenin işlevsel 
zeminde oluşturulabileceğine yö-
nelik öngörüsüdür. Bunu yaparken 
de uluslararası örgütler ve ülkeler 
arasındaki işbirliğine işaret etmek-
tedir. Egemen devletlerin belirleyici 
olduğu sistemden, teknik işlevler 
yüklenmiş uluslararası örgütlerin 

işlettiği bir uluslararası sisteme ge-
çiş beklenmiştir. İki savaş arası dö-
nemin barışa zarar veren yıpratıcı 
unsurlarının, işlevsel bütünleşme-
lerle etkisizleştirilebileceği ve bu 
sayede rasyonel ve barışçıl bir ulus-
lararası ortamın ortaya çıkabileceği 
fikirlerini taşımaktadır. Uluslararası 
düzeyde kolektif güvenliği sağlayan 
işlevsel işbirliklerinin kurulmasını 
önermektedir. Milletler Cemiyeti 
ve Uluslararası Çalışma Örgütü bu 
bağlamda Mitrany’nin işaret ettiği 
işbirliğini sağlayabilecek ilk örgüt-
lenmelerdendir. Avrupa Kömür Çe-
lik Topluluğu ve Avrupa Atom Ener-
jisi Topluluğu’nun kurulmasına da 
olumlu yaklaşmıştır. Mitrany’nin iş-
levsel işbirliğini iki temele dayandır-
dığı görülmüştür. Bunlar ortak he-
def ve ortak bakış açısına duyulan 
ihtiyaç ile eylem ve faaliyet yöntem-
lerinin ve araçlarının birbirlerine 
benzemesidir. İşlevselcilikte işbirliği, 
ekonomik ve sosyal temelde olmalı-
dır. Dolayısıyla, insanların ihtiyaçları 
ve talepleriyle yakından ilgilidir. Bu 
ilgi sayesinde uluslararası alanda 
kurumsallaşacak ilişkiler ağı ülkeler 
arasındaki ilişkilerin yoğunlaşması-
na yol açmıştır. Dünya genelinde iş-
çilerin yaşam standardını iyileştirip 
eşit koşullara getirmeyi hedefleyen 
Uluslararası Çalışma Örgütü böyle 
bir yoğunluğun ürünüdür. 

Uluslararası alanda işlevsel işbirli-
ğini sağlayan ulus-üstü kurumların 
varlığı, ulusal değer ve kurumlarla 
sağlanan işlevsellik temelli uzlaş-
madan geçmektedir. İşlevselcilik 
uluslararası ve hükümet-dışı kuru-
luşlar üzerinden giden tezi nede-
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niyle teknokratik, ‘ortak iyi’ arayışı 
üzerinden de normatif boyutlara 
sahiptir. İşlevsel örgütlenmelerin 
bir alandan diğerine yayılmasını da 
öngörmektedir. Literatürde “dallan-
ma” (ramification) olarak ifade edi-
len bu yayılma, bir alandaki işlevsel 
örgütlenmenin diğer alanlarda da 
benzer örgütlenmeyi teşvik etmesi 
anlamına gelmektedir. İşlevselcilik-
teki “dallanma” kavramı Yeni İşlev-
selcilik bağlamında “yayılma” (spill 
over) olarak adlandırılmıştır. 
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İtalya (Italy) 

–Selvi EREN–

Avrupa Birliği’nin (AB) kurucu üye-
lerinden birisi olan İtalya, (Bkz. Al-
tılar) parlamenter demokrasiyle yö-
netilmektedir. Başkenti Roma, nüfu-

su 59.641.488, yüzölçümü 302.073 
km²’dir.

26 Ekim 1997 tarihinden bu yana 
Schengen Alanı içinde yer alan İtal-
ya, para birimi olarak AB’nin ortak 
para birimi Avro’yu kullanan 19 üye 
ülkeden biridir. İtalya, her altı ayda 
bir AB üye ülkeleri tarafından dönü-
şümlü olarak üstlenilen AB Konseyi 
Başkanlığı’nı 1959 ile 2019 yılları 
arasında 12 kez üstlenmiştir. AB 
vatandaşları tarafından doğrudan 
seçilen Avrupa Parlamentosu’nda 
(AP) 73 sandalyeye sahiptir. 2019-
2024 döneminde görev yapacak 
Ursula von der Leyen Komisyonu’n-
da Ekonomiden Sorumlu Komisyon 
Üyesi olarak İtalyan Paolo Gentiloni 
seçilmiştir. Demokratik Parti üyesi 
Gentiloni, 5 Aralık 2016 tarihinde 
Başbakanlık koltuğundan istifa eden 
Matteo Renzi’nin yerine geçerek 4 
Mart 2018 tarihine kadar ülkeyi yö-
netmiştir. 

İtalya’nın AB bütçesine yıllık katkısı 
ortalama 12 milyar Avro’dur, AB’nin 
İtalya’daki harcamaları ise 10 milyar 
Avro civarındadır. İtalya’nın ihraca-
tının %56’sını AB üye ülkeleri oluş-
turmaktadır ve en fazla ihracat yap-
tığı üye ülkeler sırasıyla Almanya, 
Fransa ve İspanya’dır. İthalatının % 
59’unu AB üye ülkelerinden gerçek-
leştiren İtalya’nın en önemli ticaret 
ortakları sırasıyla Almanya, Fransa, 
Hollanda ve İspanya’dır. 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 
1 Ocak 1948 tarihinde yürürlüğe 
giren yeni Anayasa ile çok sesliliği 
sağlamak adına kurulan eşit yetkiye 
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sahip iki kanatlı parlamento oluştu-
rulmuştur. 630 sandalyeli Temsilci-
ler Meclisi ve 321 üyesinden 315’i 
seçimle belirlenen Senato, birbiriy-
le aynı yetkilere sahiptir. Temsilciler 
Meclisi’nde çoğunluğa sahip olmak 
için 316 sandalyeye sahip olmak ge-
rekmektedir. 

İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden 
27-28 Mart 1994 tarihindeki seçim-
lere kadarki dönem Birinci Cumhu-
riyet olarak isimlendirilirken; gü-
nümüze kadar gelen dönem İkinci 
Cumhuriyet olarak tanımlanmakta-
dır. Bu ayrımı, Şubat 1992’den Aralık 
1994 tarihine kadar 4 bin 500’den 
fazla kişi hakkında soruşturma açı-
lan Mani Pulite davaları oluştur-
maktadır. Siyasetçilerin yolsuzluğa 
karıştığının açığa çıkmasıyla birlikte 
ana akım siyasi partiler dağılarak 
yeni siyasi partiler oluşturulmuştur. 
Çoğunluğun tek elde toplanamadığı 
İtalya’da bu nedenle koalisyon hü-
kümetleri İkinci Cumhuriyet döne-
minde sayıca artmış ve koalisyonda 
yer alan siyasi parti sayısı iki basa-
maklı sayılara çıkabilmiştir. 

4 Aralık 2016 tarihinde 1948 Ana-
yasası’nın üçte birinde değişiklik 
yapacak bir paket halk oylamasına 
sunulmuştur. Anayasal değişiklik 
paketi, seçilerek göreve gelen 315 
senatör sayısını 100’e indirmeyi 
hedeflemiştir. Ek olarak, anayasal 
değişiklikler ve AB konuları dışında 
Senato’ya yetki vermemeyi kapsa-
mıştır. %65,47’lik katılım oranıyla 
gerçekleşen referandumda %59,11 
“hayır” oyu çıkmış ve anayasal deği-
şiklik teklifi kabul edilmemiştir. 

Temmuz 2019 verilerine göre İtal-
ya’daki genel işsizlik oranı %9,9 iken 
genç işsizlik oranı % 33’tür. Bu yö-
nüyle İtalya, İspanya’dan sonra AB 
üye ülkeleri arasında en yüksek genç 
işsizliğine sahip ülkedir. Öte yandan 
İtalya’daki kamu borcu GSYH’nin 
%132,2’sine tekabül etmektedir ve 
yıllık GSYH büyümesi Temmuz 2019 
verilerine göre %0,1’dir. Nominal 
GSYH miktarına göre dünyanın en 
büyük sekizinci, AB’nin dördüncü 
ekonomisidir. 

İtalya, Birleşmiş Milletler (BM) in-
sani gelişim endeksine (HDI) 0,88’lik 
puanla 189 ülke arasında 28’inci 
sırada yer almaktadır. Transparen-
cy International’ın yolsuzluk en-
deksine göre ise 180 ülke arasında 
53’üncü sırada yer alan İtalya, bu 
endekste Batı Avrupa ülkeleri ara-
sında en geridedir.

4 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen 
genel seçimlerden sonra İtalya, 1 
Haziran 2018’den 20 Ağustos 2019 
tarihine kadar solcu popülist Beş Yıl-
dız Hareketi ile aşırı sağcı Lega koa-
lisyonu ile yönetilmiştir. 20 Ağustos 
2019 tarihinde Başbakan Giuseppe 
Conte’nin istifa etmesi üzerine hü-
kümet dağılmıştır. 29 Ağustos 2019 
tarihinde Cumhurbaşkanı Sergio 
Mattarella, Beş Yıldız Hareketi ve 
Demokratik Parti koalisyonuna izin 
verdiğini açıklamıştır. 9 Eylül 2019 
tarihinde Temsilciler Meclisi’nde 
gerçekleşen ilk güven oylamasında, 
263’e karşı 343 oyla kazanan Giu-
seppe Conte, koalisyon Hüküme-
ti’nin de Başbakanı olmuştur. 
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Avrupa şüpheciliğinin izlendiği üye 
ülkelerden biri olan İtalya’da 2019 
yılı AP seçimlerinde aşırı sağcı ve AB 
şüphecisi Lega oyların %34,33’ünü 
alarak AP’de İtalya’ya ait 73 sandal-
yeden 28’ini elde etmiştir. 
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İzlek Bağımlılığı   
(Path Dependence) 

–Sezgin MERCAN–

İzlek Bağımlılığı kavramı Tarihsel 
Kurumsalcılık bağlamında kullanıl-
maktadır. Literatüre göre Tarihsel 
Kurumsalcılık bireylerin kurumsal 
düzenlemeler ve mevcut yapı da-
hilinde hareket ettiklerini varsay-
maktadır. İzlek Bağımlılığına göre, 
politikalarla ilgili kararlar zamanla 
bir birikim sergilemektedir. Bu bi-
rikim esnasında karar alıcılar ya da 
politika yapıcılar gelecekte önlerine 

çıkacak olan seçeneklerle ilgili bir 
kısıtlamayla karşı karşıya kalmakta-
dırlar. İzlek Bağımlılığı, farklı seçe-
nekler olsa da, tercih edilen doğrul-
tuda ilerlemeyi ve bunun dışında bir 
yönelimin de maliyetli olacağını ön-
görmektedir. Dolayısıyla, maliyetli 
alan, seçeneklerin kısıtlı olmasına 
işaret etmektedir. İzlek ya da yol; 
“çıkarlar, normlar, fikirler ve söy-
lemler” olmak üzere dört temel un-
sur tarafından meydana getirilmek-
tedir. Bunun dışında, İzlek Bağımlılı-
ğı idari reformları açıklamak için de 
kullanılabilmektedir. İdari reformun 
amaçları ve tasarımı, kamunun ve 
yönetiminin tarihsel, siyasi ve sos-
yal rollerinin yanı sıra normatif ve 
kültürel özelliklerini de yansıtmak-
tadır. Dolayısıyla bu reformlar İzlek 
Bağımlılığı içindedir. İzlek Bağımlılığı 
kamu yönetiminin geleneklerle bağ-
lı olduğunu göstermektedir.

İzlek Bağımlılığı kapsamında litera-
türe referansla üç modelin varlığın-
dan bahsedilebilir. Bunlar “faydacı 
model, normatif model ve söyleme 
dayalı model”dir. Bu modellerin 
eylem mantığı da üçe ayrılmakta-
dır. İlki, sonuç mantığıyla, ikincisi 
uygunluk mantığıyla, üçüncüsü de 
iletişim mantığıyla eşleştirilmekte-
dir. Faydacı modele göre, insanlar 
tercih ve çıkarları üzerinden fayda 
maksimizasyonu sağlamaya çalış-
maktadırlar. Bunu, maliyet-fayda 
hesabının ardından en iyi seçeneği 
belirleyerek gerçekleştirmektedir-
ler. Dolayısıyla uluslararası ya da 
siyasi aktörler araç-amaç verimlili-
ğini ve kolektif refahı arttırmak için 
kurumları meydana getirmektedir-
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ler. Normatif modele göre, aktör-
lerin eylemleri maddi çıkarlar veya 
rasyonel beklentiler yerine kurallar, 
normlar ve kimliklerin belirlemesiy-
le oluşmaktadır. Bu eylem tipinin 
kurumsal zemine yansımasında, 
aktörlerin meşruluk, itibar, saygın-
lık gibi paylaşılan ortak değerlere 
referansla hareket etmeleri söz ko-
nusudur. Söyleme dayalı modelde 
ise, norm ve değerler ile karşılıklı 
söylem pratiğinin kurumsal yansı-
maları önemsenmektedir. Söylem 
ve iletişime dayalı süreçler aktörle-
rin norm ve değerlere dayalı izlek ya 
da yolu değiştirmelerinde veya ye-
nilemelerinde yardımcı olmaktadır. 

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ara-
sındaki ilişkiler, İzlek Bağımlılığının 
varlığını ortaya koyan örneklerden-
dir. En azından müzakere sürecinin 
başlamasına kadar, taraflar arasında 
ilişkiler ne zaman kesilecek noktaya 
gelse, Türkiye’nin AB’ye katılımıyla 
ilgili önemli adımların atılabildiği, 
AB’nin Türkiye ile izlek bağlantısını 
kuvvetlendirdiği görülmüştür. Tür-
kiye ile AB işbirliğinde 1963 tarihli 
Ankara Anlaşması, İzlek Bağımlılı-
ğı sürecini başlatan bir niteliktedir. 
1995 yılında oluşturulan Gümrük 
Birliği İzlek Bağımlılığının güçlü bir 
göstergesidir. Bu sayede AB, Türki-
ye üzerinde koşulluluk ilkesini ve 
reform sürecini yürütmeye devam 
edebilecektir. Sonraki aşamada ise 
1999 yılında gerçekleştirilen Hel-
sinki Zirvesi’nde Türkiye için alınan 
adaylık statüsü kararı vardır. Bu ne-
denle iki taraf arasındaki ilişkilerin 
Tarihsel Kurumsalcılıktan hareketle 
İzlek Bağımlılığı içinde olduğu ve bu 

anlaşmalarla da bağımlılığın güç-
lendiği belirtilebilir. Literatürde de 
Türkiye ile AB ilişkilerinin Tarihsel 
Kurumsalcılık ve İzlek Bağımlılığı ile 
incelendiği görülebilmektedir. (Örn: 
Eralp) İki taraf arasında ayrılık, cid-
di maliyet yaratacağından olasılığı 
yüksek olmayan bir durumdur. AB 
bütçesinin yürütülmesinde takip 
edilen kuralların varlığı da İzlek Ba-
ğımlılığını barındıran bir başka ör-
nektir.
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Jean Monnet Programı 
(Jean Monnet 
Programme) 

–Seven ERDOĞAN–

Avrupa Birliği’nin (AB) en bilinen 
ve eğitime odaklanan program-
larından biri olan Erasmus+’ın alt 
programlarından biridir. 1989 yı-
lında oluşturulan program, AB’nin 
öncülerinden (Bkz. Avrupa Birli-
ği’nin Öncüleri) biri olarak kabul 
edilen Fransız devlet adamı Jean 
Monnet’in ismini taşımaktadır. Bu 
program yoluyla Birlik, AB’nin küre-
sel politikadaki konumlanışı da dahil 
olmak üzere, dünya çapında Avrupa 
bütünleşmesinin farklı boyutlarına 
ilişkin yükseköğrenim düzeyinde 
çalışma ve araştırmalar yürütülme-
sini hedeflemektedir. Jean Monnet 
Programı kapsamındaki eylemlerin 
hayata geçirilmesinde yükseköğre-
tim kurumları kilit bir rol oynamak-
tadır. Program kapsamındaki faali-
yetlere akademisyenler, araştırma-
cılar ve AB ile ilgili konularda politi-
kalar oluşturmak ve uygulamaktan 
sorumlu olan kişiler katılmaktadır. 
Program kapsamında, faydalanıcılar 
arasında etkileşim kanallarının oluş-
turulması ve bu anlamda politikala-
rın bilimsel farkındalık üzerine inşa 
edilmesi teşvik edilmektedir. 

Jean Monnet Programı kapsamında 
birkaç faaliyet alanı bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki AB ile ilgili konularda 
kısa eğitim modülleri ya da dönem-
lik derslerin oluşturulmasıdır. Söz 
konusu eğitim araçları AB hakkın-

da temel bilgileri içeren başlangıç 
düzeyinde olabileceği gibi, Avrupa 
bütünleşmesinin belirli bir boyu-
tuna odaklanan ve çok disiplinli bir 
yaklaşım ortaya koyan özelliklerde 
de olabilmektedir. Program kapsa-
mında Jean Monnet kürsüleri de yer 
almaktadır. Bu kürsüler, üç yıllık sü-
reyle bir yükseköğrenim kurumun-
da görev yapan ve Avrupa bütünleş-
mesi ile ilgili çalışmalar konusunda 
uzmanlaşmış kıdemli öğretim ele-
manlarına verilen bir pozisyondur. 
Jean Monnet Programıyla finanse 
edilen burs programı kapsamında 
ise Avrupa bütünleşmesi ile ilgili 
konularda gerek yüksek lisans dü-
zeyinde yürütülen akademik çalış-
malar gerekse bireysel araştırma 
projeleri 3-12 ay aralığında finanse 
edilmektedir. Program kapsamın-
daki Jean Monnet mükemmeliyet 
merkezleri aracılığıyla da farklı ülke-
lerde AB ile ilgili konularda ileri bilgi 
sahibi olan uzman ve akademisyen-
ler ile AB ile ilgili konularda akade-
mik çalışmalara ev sahipliği yapan 
yükseköğretim kurumları arasında 
kalıcı işbirliği ağlarının kurulması 
hedeflenmektedir. 2001 yılından 
sonra Jean Monnet Programı, üye 
ve aday ülkelerin dışındaki ülkeleri 
de kapsayacak şekilde genişlemiştir. 
Türkiye, Jean Monnet Programın-
dan kurulduğu tarih olan 1989 yı-
lından beri faydalanmaktadır. Prog-
ram, Türkiye’nin AB’ye uyum süre-
cine destek olan bir mekanizma ve 
idari kapasitesini güçlendirmek için 
bir araç olarak kabul edilmekte ve 
temelde AB hukukunun Türkiye’de 
daha iyi anlaşılmasına hizmet eden 
çalışmalar desteklenmektedir. 
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Kabine (Cabinet)

–Kamuran REÇBER–

Kabine uygulaması Komisyon’un 
kurumsal yapısında bulunmaktadır. 
Zira Komisyon görev alanı itibarıyla 
Avrupa Birliği (AB) sisteminde di-
ğer yetkilerinin ve görevlerinin yanı 
sıra yürütme görevini de yerine ge-
tirmektedir. Böyle bir durumda Ko-
misyon bünyesinde kabine sistemi 
olağan bir uygulama veya ihtiyaç 
haine gelmiştir.

Komisyon üyeleri, Komisyon karar-
larının hazırlanmasında ve görevle-
rini yerine getirmelerinde kendileri-
ne yardımcı olmakla yükümlü olan 
bir kabineye sahiptir. Kabinelerin 
kompozisyonuna ilişkin kurallar 

Komisyon Başkanı tarafından ka-
rara bağlanmaktadır. Kabineler, bir 
şef başkanlığında yüksek dereceli 
memurlardan oluşmakta ve görev 
süreleri prensip olarak Komisyon 
üyesinin görev süresi ile sınırlı ol-
maktadır. İlkesel olarak haftada bir 
kez toplanan kabine şeflerinin bu 
toplantısına Komisyon Genel Sek-
reteri ve hukuk servisi temsilcisi de 
katılmaktadır.

Komisyon üyesinin (komiserin) yok-
luğunda, kendi kabine şefi, Komis-
yon Başkanı’nın daveti üzerine top-
lantılara katılmakta ve bağlı bulun-
duğu Komisyon üyesinin görüşlerini 
bu toplantıda sunabilmektedir.
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Kabul Edilebilirlik 
(Avrupa Birliği Adalet 
Divanı’nda) (Admissibility 
in Court of Justice of the 
European Union)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Mahkeme önünde davacının talebi-
nin veya ön karar prosedürüne baş-
vuran ulusal mahkeme tarafından 
yapılan ön karar havalesinin esası-
na bakılabilmesi için başvuru veya 
havalenin öncelikle kabul edilmesi 
gerekir. Kabul edilebilirlik ratione 
materiae (konu), ratione personae 
(kişi), ratione loci (yer) ve ratione 
temporis (zaman) boyutları olan bir 
meseledir ve bir filtre mekanizması 
hüviyeti görür. Sözkonusu boyut-
lar bir davada/havalede örtüşebilir. 
Bu açıdan Avrupa Birliği (AB) yargı 
yolları itibariyle davacı veya havale 
ediciye, dava/havale konusu tasar-
rufa, davalıya, uygulanma alanına, 
yargı yolunun ihdas amacına, Avru-
pa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) 
yargı yetkisine göre yargı yollarının 
kabul edilebilirlik şartlarının farklı 
tezahürleri olmaktadır. Bu itibarla 
Lizbon Antlaşması (2009) ile değişik 
AB Antlaşması 52. madde ve Avrupa 
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaş-
ma (ABİHA) 349. ve 355. maddeler 
kurucu antlaşmaların uygulanma 
alanını düzenlemektedir ve kuru-
cu antlaşmaların uygulanma alanı 
dışındaki başvurular; AB rekabet 
hukuku hükümleri Üye Devletler 
arasındaki ticarete etkisi olmayan 
olay ve durumlara uygulanamaya-

cağından bu kapsamdaki faaliyetle-
re ilişkin ihlal iddialı talepler; ulusal 
mahkeme niteliğinde olmayan bir 
kurumun havalesi; kendisini muha-
tap almayan bir tasarrufa doğru-
dan ilgili ve bireysel ilgili olmayan 
kişinin başvurusu; iptal davasında 
davacı gerçek ve tüzel kişinin hu-
kuki menfaatinin olmaması; birincil 
hukuk hükümlerinin (kurucu ant-
laşmaların, Temel Haklar Şartı vb.) 
iptaline yönelik iptal başvurusu; 2 
aylık zamanaşımı süresinden son-
ra yapılan iptal başvuruları; Ortak 
Dış ve Güvenlik Politikası çerçeve-
sinde Lizbon Antlaşması ile değişik 
AB Antlaşması 40. madde ve ABİHA 
275. madde kapsamı dışındaki ta-
sarrufların iptali talepleri; zamana-
şımı süresi içerisinde açılmayan ip-
tal davası çerçevesindeki hukukilik 
denetiminin tazminat davası çer-
çevesinde gerçekleştirilmesi arzu-
suyla yapılan başvurular; Komisyon 
tarafından gerekçeli görüş oluştu-
rulmaksızın yapılan ihlal davası baş-
vuruları; Üye Devlet tasarruflarının 
hukukilik denetimine ilişkin iptal 
davası talepleri; davalı kurumun/or-
ganın ihmaline yönelik idari başvuru 
yapılmaksızın bu organ aleyhine açı-
lan ihmal davası kabul edilebilirlik 
şartlarını karşılar görünmemektedir.
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Kahveci Davası  
(Kahveci Case)

–İlke GÖÇMEN–

Kahveci davası, C–152/08 sayı ve 
25 Temmuz 2008 karar tarihli olup 
özellikle Türkiye – Avrupa Birliği 
(AB) ortaklık hukukunun maddi bo-
yutu –Türk işçileri– ile ilgilidir.

Kahveci davasının maddi ve huku-
ki vakaları şöyle özetlenebilir. Bay 
Kahveci, Türk vatandaşı olup ikamet 
ve çalışma izni sahibi olarak İspan-
ya’da yaşamaktadır. Bay Kahveci, 
İspanyol futbol kulübü, birinci lig 
ekibi, Real Sociedad’ın sözleşmeli 
oyuncusu olup Birlik–dışı futbolcu 
lisansına sahiptir. Bay Kahveci, Real 
Sociedad aracılığıyla, Ankara Anlaş-
ması ve Katma Protokol temelinde 
Birlik futbolcuları ile aynı lisansa sa-
hip olmak isteğini yetkili makama 
bildirmiştir. Zira İspanyol hukukuna 
göre birinci ligdeki futbol kulüple-
ri, 2000–2001 sezonundan 2004–
2005 sezonuna kadarki dönemde, 
müsabakalar için AB Üye Devlet 
vatandaşı olmayan (yabancı statü-
sündeki) futbolculardan yalnızca 3 
futbolcuyu sahaya sürebilmektedir. 
Yetkili makam 5 Şubat 2002’de Bay 
Kahveci’nin başvurusunu reddet-
miştir. Bay Kahveci buna karşı ulu-
sal mahkeme önünde dava açmış, 
ulusal mahkeme, meseleyi ön karar 
prosedürü aracılığıyla Avrupa Birli-
ği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıya-
rak AB hukukunun yorumunu talep 
etmiştir. 

Kahveci kararı ile Türkiye – AB or-
taklık hukukundaki Türk işçilerine 
yönelik vatandaşlık temelinde ay-
rımcılık yasağının etkileri üstünde 
durulmuştur. ABAD’a göre Katma 
Protokol md. 37 ve 1/80 sayılı Or-
taklık Konseyi Kararı (OKK) md. 10; 
Wählergruppe Gemeinsam davası 
(C-171/01) ile de belirtildiği üzere; 
açık, kesin ve koşulsuz biçimde, üc-
ret ve çalışma koşulları bakımından, 
bir Üye Devletin üye olmayan devlet 
vatandaşlarının işçilerine karşı, ken-
di vatandaşları lehine, vatandaşlık 
temelinde ayrım yapmasını yasakla-
maktadır. Bir Türk vatandaşı futbol-
cu, bir Üye Devletteki futbol kulübü 
tarafından istihdam edildiğinde, bir 
müsabakada sahaya sürülme ile ilgi-
li bir kurala karşı vatandaşlık teme-
linde ayrımcılık yasağına dayanabi-
lir. Bu maddeler, ilgili Üye Devletteki 
bir spor birliğinin ulusal düzeydeki 
müsabakalarda yalnızca belirli sayı-
da AB üyesi olmayan devlet vatan-
daşının sahaya sürülebileceği kura-
lının uygulanmasının önüne geçer. 
Kahveci kararı, bu yönüyle, Türkiye 
– AB ortaklık hukukundaki Türk işçi-
lerine yönelik vatandaşlık temelin-
de ayrımcılık yasağının kayda değer 
sonuçlar doğurabileceğine örnek 
oluşturan kararlardan birisidir. 
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Kalkınma İşbirliği 
(Development 
Cooperation) 

–Seven ERDOĞAN– 

Avrupa Birliği (AB) tarafından sağ-
lanan kalkınma yardımlarıyla işler-
lik kazanan ilişki türüdür. Birliğin 
en önemli dış politika araçlarından 
biridir. Dolayısıyla kalkınma işbirli-
ği, Birliğin küresel bir aktör haline 
gelme isteğiyle yakından ilişkilidir. 
Dünya genelinde sağlanan tüm kal-
kınma yardımlarının % 50’sinden 
fazlası AB tarafından sunulmakta-
dır. Bu da, Birliği en fazla kalkınma 
yardımı sağlayan uluslararası aktö-
rü haline getirmektedir. Ayrıca kal-
kınma işbirlikleri Birliğin “sivil güç” 
olarak anılmasını sağlayan faktör-
lerden biri olarak değerlendirilebilir.

Kalkınma yardımları hibe şeklinde 
olabildiği gibi, belirli bir hedefi ger-
çekleştirmek üzere imzalanan söz-
leşmeler ya da bütçesel katkı gibi 
farklı şekillerde de olabilmektedir. 
Kalkınma işbirliğinin sonuç temelli, 
şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkele-
rine göre işlemesine özen gösteril-
mektedir ve bu ilişki çok taraflılık 
temelinde işlemektedir. Bu doğ-
rultuda Üye Devletler, uluslarara-
sı ortaklar, kalkınma konusundaki 
farklı paydaşlar, kalkınmakta olan 
ülkelerdeki aktörler gibi çok sayıda 
taraf AB’nin kalkınma işbirliği için 
ortaklaşa çaba göstermektedir. AB 
kalkınma işbirliği yoluyla bir yandan 
kendi beklenti ve değerlerine uygun 
bir dünya inşa etmeyi hedeflerken, 

bir yandan da dünyanın karşı kar-
şıya kaldığı yoksulluk, açlık, doğal 
kaynakların tükenmesi gibi meydan 
okumaların ortadan kalkmasına 
katkıda bulunmaktadır. AB kalkınma 
işbirliği kapsamındaki faaliyetlerin, 
Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdü-
rülebilir Kalkınma Gündemine kat-
kıda bulunmasına büyük özen gös-
tererek bu yolla küresel sorumluluk 
bilincini de ortaya koymaktadır. 
Böylelikle AB, 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündeminde benimsenen 
hedeflerin ortaya çıkışına en çok 
katkıyı sağlayan aktörlerden biri ol-
muştur. 
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Protracted Crisis”, European Centre 
for Development Policy Manage-
ment Discussion Paper, No. 206, 
2016. 

Kalkınma ve İşbirliği 
Politikaları (Development 
and Cooperation Policy)

–Zelha ALTINKAYA–

Avrupa Birliği (AB) Kalkınma ve İş-
birliği Politikaları, AB dış politikasının 
dört ana kolundan biri olan uluslar-
arası kalkınma yardımında kilit rol 
üstlenmektedir. Kalkınma işbirliğinin 
temelleri AB’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma’da belirtilmiştir. Bu politi-
kanın temel amacı yoksulluğu azalt-
mak ve ortadan kaldırmak, en çok 
ihtiyacı olan ülkeleri hedeflemek ve 
sosyal koruma, sağlık, eğitim, iş, iş 
geliştirme, sürdürülebilir tarım ve 
enerji gibi konulara odaklanmaktır. 
AB kalkınma politikası kademeli ola-
rak gelişmmiştir. Başlangıçta, yalnız-
ca AB ile ilişkili denizaşırı ülkeleri ve 
bölgeleri kapsarken son dönemlerde 
tüm gelişmekte olan ülkeleri kapsa-
maktadır. AB Kurumları, Birleşmiş 
Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerine uyum içinde çalışır ve 
sürdürülebilir kalkınmanın aşağıdaki 
beş unsurunu gözeten çalışmalar için 
finansman sağlar:

İnsanlar: Yoksulluğu ve açlığı sona er-
dirmek ve onurlu bir eşitlik sağlamak

Gezegen: Gelecek nesilleri çevresel 
yıkımdan ve kaynakların tükenme-
sinden korumak

Refah: Doğayla uyumlu, müreffeh ve 
tatmin edici yaşamlar sağlamak

Barış: Huzurlu, adil ve kapsayıcı top-
lumlar yaratmak

Ortaklık: Küresel ortaklık yoluyla kal-
kınma çalışmaları yürütmek
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Kamu Borcu Krizi 
(Sovereign Debt Crisis)

Bkz. Avro Bölgesi Borç Krizi

Kamu Düzeni   
(Public Order)

–İlke GÖÇMEN–

Kamu düzeni, iç pazara erişmeye yö-
nelik tekniklerden negatif bütünleş-
menin alt unsurlarından olan vatan-
daşlık temelinde ayrımcılık yasağı 
ve kısıtlama yasağı çerçevesinde ku-
rucu antlaşmadaki istisnalar altında 
karşımıza çıkmaktadır. Kamu düzeni, 
tüm temel serbestîler yönünden 
kurucu antlaşmadaki istisnalar ara-
sında yer alsa da en çok kişilerin ve 
hizmetlerin serbest dolaşımı alanın-
da kullanılmaktadır. 
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Kamu düzeni, bir yandan, Serbest 
Dolaşım Direktifi ile düzenlenmek-
tedir. Burada, kamu düzeni ile ilgili 
bir ana test, bir de bu test ile bağlan-
tılı birtakım kriterler bulunmaktadır. 
Ana test uyarınca kamu düzeni te-
melinde alınacak önlemler münha-
sıran ilgili bireyin kişisel davranışına 
dayanmalıdır. Bu yönden, ilgili bire-
yin kişisel davranışı, toplumun te-
mel çıkarlarından birisini etkileyen 
gerçek, mevcut ve yeterince ciddi 
bir tehlike oluşturmalıdır. Bu test ile 
bağlantılı ilk kriter uyarınca bir du-
rumun özelliklerinden izole edilmiş 
veya genel önleme mülahazalarına 
dayanan gerekçelendirmeler kabul 
edilemez. İkinci kritere göre önce-
ki cezai mahkûmiyetler, tek başına, 
kamu düzeni temelinde önlem al-
mak açısından temel oluşturmaz. 
Serbest Dolaşım Direktifi, kamu dü-
zeni (ile birlikte kamu güvenliği ve 
kamu sağlığı) ile ilgili sınır dışı etme 
ve usuli haklar yönünden birtakım 
ortak düzenlemeler içerdiğinden bu 
hususlar Serbest Dolaşım Direktifi 
başlığı altında ayrıca ele alınmıştır.  

Kamu düzeni, diğer yandan, Avrupa 
Birliği Adalet Divanı (ABAD) içtihat 
hukuku çerçevesinde ele alınmak-
tadır. Buna göre, birincisi, van Duyn 
kararı (Case 41/74) ile belirlendi-
ği üzere, kamu düzeni kavramının 
kapsamı, “Birlik kurumlarının de-
netimine tabi tutulmaksızın her bir 
Üye Devlet tarafından tek taraflı 
olarak belirlenemez”, ancak “kamu 
düzeni kavramına başvurmayı haklı 
gösteren özel durumlar, bir ülkeden 
diğerine ve bir dönemden diğerine 
farklılık gösterebilir ve bu nedenle 

bu konuda yetkili ulusal makamlara 
kurucu antlaşmanın vazettiği sınırlar 
içerisinde bir takdir yetkisi alanı ta-
nımak gerekir”. İkincisi, Bouchereau 
kararı (Case 30/77) ile belirlendiği 
üzere, kamu düzeni istisnasını ba-
şarıyla kullanabilmek için “hukukun 
herhangi bir biçimde ihlalinin içer-
diği sosyal düzendeki karışıklık” tek 
başına yetmez, ayrıca toplumun te-
mel çıkarlarından birisini etkileyen 
gerçek, mevcut ve yeterince ciddi 
bir tehlikenin varlığı gerekir. 

Kamu düzenine örnek olarak Com-
mission v Spain kararı (C–503/03) ve 
Commission v United Kingdom kara-
rı (C–466/98) gösterilebilir. 
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Kamu Güvenliği  
(Public Security)

–İlke GÖÇMEN–

Kamu güvenliği, iç pazara erişmeye 
yönelik tekniklerden negatif bütün-
leşmenin alt unsurlarından olan va-
tandaşlık temelinde ayrımcılık ya-
sağı ve kısıtlama yasağı çerçevesin-
de kurucu antlaşmadaki istisnalar 
altında karşımıza çıkmaktadır. Kamu 
güvenliği, tüm temel serbestîler 
yönünden kurucu antlaşmadaki is-
tisnalar arasında yer alsa da en çok 
kişilerin ve hizmetlerin serbest do-
laşımı alanında kullanılmaktadır.

Kamu güvenliği, bir yandan, Ser-
best Dolaşım Direktifi ile düzen-
lenmektedir. Burada, bir ana test, 
bir de bu test ile bağlantılı birtakım 
kriterler bulunmaktadır. Ana test 
uyarınca kamu güvenliği temelin-
de alınacak önlemler münhasıran 
ilgili bireyin kişisel davranışına da-
yanmalıdır. Bu yönden, ilgili bireyin 
kişisel davranışı, toplumun temel 
çıkarlarından birisini etkileyen ger-
çek, mevcut ve yeterince ciddi bir 
tehlike oluşturmalıdır. Bu test ile 
bağlantılı ilk kriter uyarınca bir du-
rumun özelliklerinden izole edilmiş 
veya genel önleme mülahazalarına 
dayanan gerekçelendirmeler kabul 
edilemez. İkinci kritere göre önce-
ki cezai mahkûmiyetler, tek başına, 
kamu güvenliği temelinde önlem 
almak açısından temel oluşturmaz. 
Serbest Dolaşım Direktifi, kamu gü-
venliği (ile birlikte kamu düzeni ile 
kamu sağlığı) ile ilgili sınır dışı etme 

ve usuli haklar yönünden birtakım 
ortak düzenlemeler içerdiğinden bu 
hususlar Serbest Dolaşım Direktifi 
başlığı altında ayrıca ele alınmıştır.  

Kamu güvenliği, diğer yandan, Avru-
pa Birliği Adalet Divanı (ABAD) içti-
hat hukuku çerçevesinde ele alın-
maktadır. Buna göre, birincisi, kamu 
güvenliği kavramı, bir Üye Devletin 
hem iç hem de dış güvenliğini içerir. 
İkincisi, kamu güvenliğini etkileye-
bilecek hususlar arasında şunlar yer 
almaktadır: kurumların işleyişine 
yönelik tehlikeler, asli kamu hizmet-
lerinin işleyişine yönelik tehlikeler, 
halkın bekasına yönelik tehlikeler, 
dış ilişkilere yönelik ciddi müdahale 
riski, ulusların barış içinde birlikte 
yaşamasına yönelik ciddi müdahale 
riski veya örgütlü suçla mücadele. 

Kamu güvenliğine örnek olarak Ric-
hardt kararı (C–367/89) ve Tsakou-
ridis kararı (C–145/09) gösterilebilir.
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Kamu Hizmeti   
(Public Service)

–İlke GÖÇMEN–

Kamu hizmeti, iç pazara erişmeye 
yönelik tekniklerden negatif bütün-
leşme çerçevesinde, işçilerin ser-
best dolaşımı alanında, karşımıza 
çıkmaktadır. Kamu hizmeti bu bağ-
lama oturtulduktan sonra açıklana-
caktır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı 
(ABAD), temel serbestîler ile ilgili 
ortak çerçeve kullanmaktadır. Her-
hangi bir somut uyuşmazlık yönün-
den, birinci aşamada, o somut uyuş-
mazlık ile ilgili olan ve o uyuşmazlığı 
çözecek düzenleme getiren bir Av-
rupa Birliği (AB) tasarrufu, yani po-
zitif bütünleşme, var mı diye bakı-
lır. Eğer varsa uyuşmazlık ona göre 
çözülür. Eğer yoksa ikinci aşamada, 
o somut uyuşmazlık temel serbestî-
lerden herhangi birisinin uygulama 
alanı içinde kalıyor mu diye bakılır. 
Eğer kalıyorsa üçüncü aşamada, o 
somut uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal 
önlem, temel serbestîler bakımın-
dan, vatandaşlık temelinde doğ-
rudan ayrımcılık veya vatandaşlık 
temelinde dolaylı ayrımcılık veya 
kısıtlama oluşturuyor mu diye ba-
kılır. Eğer oluşturuyorsa dördüncü 
aşamada, o somut uyuşmazlıktaki 
ihtilaflı ulusal önlem haklı gösterile-
bilir nitelikte mi diye –haklı göster-
me– bakılır. Eğer haklı gösterilebilir 
nitelikte değilse AB hukukuna aykı-
rılık oluşmuş demektir, dolayısıyla o 
önlem bir kenara bırakılır ve somut 

uyuşmazlık temel serbestîler uya-
rınca çözülür.

Kamu hizmeti, işçilerin serbest do-
laşımı alanında, yukarıdaki ortak 
çerçevenin ikinci aşaması ile ilgi-
lidir. ABİHA md. 45(4) gereği, işçi-
lerin serbest dolaşımı “kamu hiz-
metindeki istihdama uygulanmaz”. 
Kamu hizmeti kavramı, birincil hu-
kuk veya ikincil hukuk aracılığıyla 
tanımlanmamışsa da Avrupa Birliği 
Adalet Divanı (ABAD) tarafından 
netleştirilmiştir. ABAD’ın yerleşik 
içtihat hukuku ışığında kamu hiz-
meti ile ilgili üç tespite yer verilebi-
lir. Birincisi, kamu hizmeti kavramı, 
AB hukukunun kavramı olup Birlik 
çapında birörnek yorum ve uygula-
ma gerektirir. İkincisi, kamu hizme-
ti kavramı dar biçimde yorumlanır. 
Üçüncüsü, kamu hizmetini başarıy-
la kullanabilmek için ihtilaf konusu 
görevler, kamu hizmetinin spesifik 
etkinliklerinin tipik bir örneği olma-
lıdır, bir başka deyişle, kamu huku-
kunun verdiği yetkilerin kullanımını 
ve devletin genel çıkarlarının korun-
ması sorumluluğunu içermelidir. 
Dahası, bu yetkiler sahibi tarafın-
dan düzenli biçimde kullanılmalıdır 
ve bu kişilerin etkinliklerinin olduk-
ça küçük bir bölümünü oluşturma-
malıdır. Dolayısıyla, her kamu sek-
törü çalışanı otomatik olarak kamu 
hizmeti istisnası içinde kalmaz. 

Kamu hizmetine örnek olarak Com-
mission v Belgium kararı (Case 
149/79) ve Colegio de Oficiales de 
la Marina Mercante Española kara-
rı (C–405/01) gösterilebilir.
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Kamu Sağlığı   
(Public Health)

–İlke GÖÇMEN–

Kamu sağlığı, İç Pazar’a erişmeye 
yönelik tekniklerden negatif bütün-
leşmenin alt unsurlarından olan va-
tandaşlık temelinde ayrımcılık ya-
sağı ve kısıtlama yasağı çerçevesin-
de kurucu antlaşmadaki istisnalar 
altında karşımıza çıkmaktadır. Kamu 
sağlığı, kişilerin ve hizmetlerin ser-
best dolaşımında kurucu antlaşma-
daki istisnalardan birisidir. 

Kamu sağlığı, bir yandan, Serbest 
Dolaşım Direktifi ile düzenlenmek-
tedir. Burada, birincisi, Üye Dev-
letler yalnızca belirli hastalıklar ile 
dolaşım serbestîsini kısıtlayabilir. Bu 
hastalıklar, Dünya Sağlık Örgütü’nün 
ilgili organlarınca tanımlanan ve sal-
gın potansiyeline sahip olanlar ve 
ev sahibi Üye Devletin vatandaşları-

na uygulanan koruma hükümlerine 
tâbi tutulan diğer bulaşıcı veya bu-
laşıcı parazitik hastalıklardır. İkinci-
si, Üye Devletler, gerekli olduğuna 
yönelik ciddi belirtiler mevcutsa ül-
keye giriş tarihinden itibaren üç ay 
içinde ikamet etme hakkına sahip 
olan kişilerin burada belirlenen has-
talıkları taşımadıklarını doğrulamak 
adına bedelsiz olarak tıbbi denetim-
den geçmesini isteyebilir. Bununla 
birlikte bu tıbbi denetimler rutin bi-
çimde yapılamaz. Serbest Dolaşım 
Direktifi, kamu sağlığı (ile birlikte 
kamu düzeni ile kamu güvenliği) ile 
ilgili sınır dışı etme ve usuli haklar 
yönünden birtakım ortak düzenle-
meler içerdiğinden bu hususlar Ser-
best Dolaşım Direktifi başlığı altında 
ayrıca ele alınmıştır.  

Kamu sağlığı, diğer yandan, Avrupa 
Birliği Adalet Divanı (ABAD) içtihat 
hukuku çerçevesinde ele alınmak-
tadır. Bir ön tespit olarak, kamu sağ-
lığı, malların serbest dolaşımında 
kurucu antlaşmadaki istisnalardan 
birisi olan insanların sağlığının ve 
yaşamının korunması istisnası ile 
paralel yoruma tabi tutulmaktadır. 
Birincisi, ABAD içtihat hukuku, kamu 
sağlığı kavramına Serbest Dolaşım 
Direktifi ile düzenlenenin ötesine 
geçen daha geniş bir anlam ver-
miştir. İkincisi, Üye Devletler, kamu 
sağlığının korunması ile ilgili olarak 
temin etmeyi amaçladıkları koruma 
derecesi hakkında karar verebilir. 
Ayrıca, insan sağlığına yönelik riskin 
varlığı veya derecesi ile ilgili belirsiz-
likler bulunuyorsa –ihtiyatlılık ilke-
si olarak adlandırıldığı üzere– Üye 
Devletler, bu risklerin gerçekliğinin 
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tam anlamıyla açıklığa kavuşmasını 
beklemeksizin, koruyucu önlemler 
alabilir.

Kamu sağlığına örnek olarak Apo-
thekerkammer des Saarlandes 
and Others kararı (C–171/07 and 
C–172/07) gösterilebilir.
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Kamu Yararına İlişkin 
Ağır Basan Sebepler 
(Overriding Reasons in 
the Public Interest)

–İlke GÖÇMEN–

Kamu yararına ilişkin ağır basan se-
bepler –malların serbest dolaşımı 
alanındaki terminolojisiyle zorunlu 
gereksinimler–, iç pazara erişmeye 
yönelik tekniklerden negatif bü-
tünleşmenin alt unsurlarından olan 
vatandaşlık temelinde ayrımcılık 
yasağı ve kısıtlama yasağı çerçe-
vesinde karşımıza çıkmaktadır. Bu 

sebepler bu bağlama oturtulduktan 
sonra açıklanacaktır. 

Kamu yararına ilişkin ağır basan se-
beplerin iç pazardaki konumu şöyle 
özetlenebilir. Yerleşik içtihat huku-
kuna göre bir ulusal önlem, temel 
serbestîler bakımından, vatandaş-
lık temelinde doğrudan ayrımcılık 
veya vatandaşlık temelinde dolaylı 
ayrımcılık veya kısıtlama oluşturu-
yorsa, kural olarak, yasaktır, ancak 
haklı gösterme ile Avrupa Birliği 
(AB) hukukuna uygun hale gelebilir. 
Böyle bir önlem, vatandaşlık teme-
linde doğrudan ayrımcılık oluşturu-
yorsa yalnızca kurucu antlaşmadaki 
istisnalar ile ve orantılılık ilkesi ile 
uyumlu olmak kaydıyla haklı gös-
terilebilir. Böyle bir önlem, vatan-
daşlık temelinde dolaylı ayrımcılık 
veya kısıtlama oluşturuyorsa hem 
kurucu antlaşmadaki istisnalar hem 
de kamu yararına ilişkin ağır basan 
sebepler ile ve orantılılık ilkesi ile 
uyumlu olmak kaydıyla haklı göste-
rilebilir.

Kamu yararına ilişkin ağır basan 
sebepler, sınırsız sayıda olup Avru-
pa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) 
kabul ettiği her türlü meşru sebebi 
içerir. Bunlara örnek olarak; mali 
denetimin etkililiği, vergiden kaç-
manın önlenmesi, vergi sisteminin 
bütünlüğünün korunması, adalet 
yönetiminin (yargı idaresinin) düz-
gün işleyişinin muhafaza edilmesi, 
ticari işlemlerin adilliği, fikri veya 
sınai ve ticari mülkiyetin korunma-
sı, tüketicinin (hizmet alıcılarının) 
korunması, alacaklıların, azınlık his-
sedarlarının, işçilerin ve hatta vergi 
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otoritelerinin çıkarlarının korunma-
sı, çevrenin korunması, ulusal, tarihi 
ve artistik mirasın korunması, genel 
sağlığın korunması, çocuğun korun-
ması, basın çeşitliliğinin muhafaza 
edilmesi, (futbolda) genç oyuncu-
ların takıma alınması ve eğitilmesi 
gösterilebilir. 
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Kamusal Yetkinin 
Kullanımı (Exercise of 
Official Authority)

–İlke GÖÇMEN–

Kamusal yetkinin kullanımı, İç Pa-
zar’a erişmeye yönelik tekniklerden 
negatif bütünleşme çerçevesinde, 
iş kurma hakkı ve hizmetlerin ser-
best dolaşımı alanında, karşımıza 
çıkmaktadır. Kamusal yetkinin kul-
lanımı bu bağlama oturtulduktan 
sonra açıklanacaktır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 
temel serbestîler ile ilgili ortak çer-
çeve kullanmaktadır. Herhangi bir 
somut uyuşmazlık yönünden, birin-
ci aşamada, o somut uyuşmazlık ile 
ilgili olan ve o uyuşmazlığı çözecek 
düzenleme getiren bir Avrupa Bir-
liği (AB) tasarrufu, yani pozitif bü-
tünleşme, var mı diye bakılır. Eğer 
varsa uyuşmazlık ona göre çözülür. 
Eğer yoksa ikinci aşamada, o somut 
uyuşmazlık temel serbestîlerden 
herhangi birisinin uygulama alanı 
içinde kalıyor mu diye bakılır. Eğer 
kalıyorsa üçüncü aşamada, o somut 
uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal ön-
lem, temel serbestîler bakımından, 
vatandaşlık temelinde doğrudan 
ayrımcılık veya vatandaşlık temelin-
de dolaylı ayrımcılık veya kısıtlama 
oluşturuyor mu diye bakılır. Eğer 
oluşturuyorsa dördüncü aşamada, 
o somut uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulu-
sal önlem haklı gösterilebilir nitelik-
te mi diye –haklı gösterme– bakılır. 
Eğer haklı gösterilebilir nitelikte de-
ğilse AB hukukuna aykırılık oluşmuş 
demektir, dolayısıyla o önlem bir ke-
nara bırakılır ve somut uyuşmazlık 
temel serbestîler uyarınca çözülür.

Kamusal yetkinin kullanımı, iş kur-
ma hakkı ve hizmetlerin serbest 
dolaşımı alanında, yukarıdaki or-
tak çerçevenin ikinci aşaması ile 
ilgilidir. Avrupa Birliği’nin İşleyişi 
Hakkında Antlaşma (ABİHA) md. 
51 ve 62 gereği, iş kurma hakkı ile 
hizmetlerin serbest dolaşımı, “Üye 
Devletlerde kamusal yetkinin arızi 
de olsa kullanılmasıyla ilgili etkin-
liklere uygulanmaz”. Kamusal yetki 
kavramı, birincil hukuk veya ikincil 
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hukuk aracılığıyla tanımlanmamışsa 
da ABAD tarafından netleştirilmiştir. 
ABAD’ın yerleşik içtihat hukuku ışı-
ğında kamusal yetki ile ilgili üç tes-
pite yer verilebilir. Birincisi, kamusal 
yetki kavramı, AB hukukunun kavra-
mı olup Birlik çapında birörnek yo-
rum ve uygulama gerektirir. İkincisi, 
kamusal yetki kavramı dar biçimde 
yorumlanır. Üçüncüsü, bu kavram 
ile yalnızca “kamusal yetkinin kulla-
nımı ile doğrudan ve spesifik olarak 
bağlı etkinlikler” kastedilmektedir. 
Bu bakımdan “bir işlev, nihai kararı 
alarak kamusal yetkiyi etkili biçimde 
kullanan bir birim karşısında yalnız-
ca yardımcı veya hazırlayıcı nitelik 
taşıyorsa” kamusal yetki istisnası 
içinde kalmaz.

Kamusal yetkinin kullanımına örnek 
olarak Commission v Greece kararı 
(C–306/89) ve Commission v Spain 
kararı (C–114/97) gösterilebilir.
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Karadağ (Montenegro) 

–Yeliz ŞAHİN–

Güneydoğu Avrupa’da yer alan ve 
13.812 km2’lik yüzölçümüne sahip 
Karadağ’ın başkenti Podgorica’dır 
ve nüfusu 622.400’dür. Karadağ, 
Sırbistan’dan ayrılarak 2006 yılın-
da bağımsızlığını ilan etmiştir. Ba-
ğımsızlığını kazanmasının ardından 
Karadağ, Avrupa Birliği’ne (AB) 
üyelik başvurusunu 15 Aralık 2008 
tarihinde gerçekleştirmiştir. Avru-
pa Komisyonu Karadağ’ın başvuru-
suna ilişkin görüşünde, Karadağ’ın 
aday ülke ilan edilmesini önermiş, 
nitekim Karadağ 16 Aralık 2010 ta-
rihinde aday ülke ilan edilmiştir. 
Komisyon başvuru sonrası görüşün-
ce ayrıca, katılım müzakerelerinin 
başlayabilmesi için ülkenin yerine 
getirmesi gereken öncelikleri ortaya 
koymuştur. Söz konusu öncelikler 
arasında, “yargının bağımsızlığı, yol-
suzlukla mücadele, basın özgürlüğü, 
ayrımcılığın önlenmesi” gibi husus-
lar bulunmaktadır.

Karadağ’ın AB sürecindeki geliş-
melere istinaden Komisyon’un mü-
zakerelere başlanması yönündeki 
tavsiyesinin ardından Karadağ, Ha-
ziran 2012’de katılım müzakerele-
rine başlamıştır. Karadağ’ın katılım 
müzakereleri, Avrupa Komisyo-
nu’nun 2011 yılında kabul ettiği ve 
hukukun üstünlüğüne ilişkin fasıl-
lara (“23-Yargı ve Temel Haklar” ile 
“24-Adalet, Özgürlük ve Güvenlik”) 
öncelik veren “yeni yaklaşım” doğ-
rultusunda yürütülmektedir. İlk kez 
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Karadağ’ın müzakere sürecinde uy-
gulanan yeni yaklaşım, ilgili fasılların 
müzakere sürecinin başında açılma-
sını, bu alandaki gelişmelerin süreç 
boyunca takip edilerek, müzakere-
lerin son aşamasında kapatılmasını 
öngörmektedir. Karadağ’ın örgütlü 
suçlarla ve yolsuzlukla mücadele-
de somut bir sicil kaydı oluşturması 
gerektiği, Avrupa Komisyonu’nun 
yıllık ülke raporlarında öne çıkmak-
tadır. Hukukun üstünlüğü alanında-
ki ilerlemenin müzakerelerin genel 
hızı açısından belirleyici olacağının 
altını çizilmektedir. Karadağ’ın ka-
tılım müzakerelerinde 35 fasıldan 
33’ü müzakereye açılmış, 3 faslı ge-
çici olarak kapatılmıştır. Avrupa Ko-
misyonu tarafından Şubat 2018’de 
yayımlanan Batı Balkanlar Strateji 
Belgesi’nde, Karadağ’ın Sırbistan ile 
birlikte 2025’e kadar AB üyesi olabi-
leceği telaffuz edilmiştir.

AB, Karadağ ile Mayıs 2008’de vize 
serbestliği süreci başlatmıştır. Hu-
kukun üstünlüğü, belge ve sınır 
güvenliği gibi alanlarda belirlenen 
kriterlerin yerine getirilmesini taki-
ben Karadağ vatandaşları, 19 Aralık 
2019 itibarıyla Schengen Alanı’na 
vizesiz seyahatten istifade etmek-
tedir. Karadağ, 3 Haziran 2017 tari-
hinde NATO’nun 29’uncu müttefiki 
olmuştur. 
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Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Örgütü (Black Sea 
Economic Cooperation) 

–Melis BOSTANOĞLU–

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgü-
tü, Üye Devletler arasında etkileşi-
mi ve uyumu, Karadeniz bölgesinde 
iyi komşuluk ilişkilerini teşvik etme-
yi ve bölgede barış, istikrar ve refah 
sağlamayı amaçlayan çok taraflı po-
litik ve ekonomik bir girişim modeli-
dir. Bu bölgesel girişim, Türkiye’nin 
liderliğinde 1992 yılında İstanbul’da 
gerçekleştirilen bir zirvede Arna-
vutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, 
Ermenistan, Gürcistan, Moldova, 
Romanya, Rusya, Türkiye, Ukray-
na ve Yunanistan gibi Karadeniz’e 
kıyısı olan 11 ülkenin devlet ya da 
hükümet başkanlarının İstanbul Zir-
vesi Bildirisi ve Boğaziçi Deklarasyo-
nu’nu imzalamasıyla harekete geçi-
rilmiştir. Karadeniz Ekonomik İşbir-
liği Daimi Uluslararası Sekretaryası 
10 Mart 1994 tarihinde İstanbul’da 
kurulurken, 1 Mayıs 1999 tarihinde 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği ulus-
lararası yasal kimliğe sahip olmuş ve 
resmen bir girişimden bölgesel bir 
işbirliği örgütüne dönüştürülerek 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ698

adını almıştır. 2004 yılında Sırbistan 
ve Karadağ’ın da örgüte katılmasıyla 
üye sayısı 12’ye çıkmıştır. Karadağ’ın 
2006 yılında bağımsızlığını ilan et-
mesinden sonra da Sırbistan örgü-
tün bir üyesi olarak kalmaya devam 
etmiştir.

Şu an, Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Örgütü 20 milyon kilometrelik bir 
coğrafi alan ve 12 ülkeden yaklaşık 
340 milyonu bir araya getiren bir 
pazardan oluşmaktadır. Örgütün 
ticaret hacmi yıllık yaklaşık 167 mil-
yar dolardır. Örgüt, 12 üye ülkenin 
birçok alanda işbirliği yapabilmesi 
için bir forum olarak hizmet ver-
mektedir.
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Karadeniz Sinerjisi  
(Black Sea Synergy) 

–Sedef EYLEMER–

Bulgaristan ve Romanya’nın 2007 
yılında Avrupa Birliği’ne (AB) katıl-
ması ile Birliğin deniz sınırlarının Ka-
radeniz’e uzanmasının ardından AB 
tarafından aynı yıl Karadeniz Siner-
jisi girişimi başlatılmıştır. Ortakları 

arasında Ermenistan, Azerbaycan, 
Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Tür-
kiye ve Rusya bulunan Karadeniz 
Sinerjisi, Karadeniz’de enerji, çevre 
ve ulaştırma gibi alanlarda işbirliğini 
artırmayı amaçlamaktadır. Karade-
niz’deki ülkeler arasında işbirliğini 
teşvik etmeyi amaçlayan Karadeniz 
Sinerjisi, bölgesel ve küresel sorun-
lara bölgesel düzeyde uygulanabi-
lir çözümler geliştirmeye yönelik 
esnek bir platform sağlamaktadır. 
Sinerji kapsamında proje geliştir-
meye yönelik aşağıdan-yukarıya 
işleyen bir mantıkla bölgedeki or-
takların gereksinimlerinin, öncelik-
lerinin, amaçlarının ve birlikte hangi 
adımları atmayı istediklerinin tespit 
edilmesi ve bu doğrultuda destek 
sağlanması amaçlanmaktadır. Ka-
radeniz Sinerjisinin temel unsurları 
bölgede güven tesisine, bölgesel 
diyaloğun geliştirilmesine ve böl-
gedeki devlet ve halklar için somut 
sonuçlar elde edilmesine yönelik 
adımlar atılmasıdır.

Karadeniz Sinerjisinin işleyişini de-
ğerlendirilmesine yönelik Avrupa 
Dış Eylem Servisi ve Avrupa Komis-
yonu tarafından uygulama raporları 
yayımlanmaktadır. 5 Mart 2019 tari-
hinde yayınlanan üçüncü uygulama 
raporuna göre; Sinerji kapsamında 
“mavi büyüme, denizcilik politika-
ları, denizcilik alanında araştırma-
lar ve yenilikçilik, balıkçılık, çevre 
koruma ve iklim değişikliği, sınır-ö-
tesi işbirliği ve sivil toplum katılı-
mı” alanlarında olumlu gelişmeler 
kaydedilmiştir. “Eğitim, denizcilik 
dışındaki alanlarda araştırma ve ye-
nilikçilik, kültür ve turizm, enerji ve 
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ulaştırma” gibi işbirliği alanlarında 
gelişme daha sınırlı olsa da bölge-
deki ortakların bu alanlarda da ilgisi 
bulunmaktadır. Diğer yandan “istih-
dam, sosyal meseleler ve ticaret” 
alanlarında geleceğe yönelik işbir-
liği potansiyeli bulunmakla birlikte 
henüz Sinerji kapsamında önemli 
bir ilerleme kaydedilememiştir. 
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Karar (Decision)

–Narin İDRİZ–

Kararlar, Avrupa Birliği’nin İşleyişi 
Hakkında Antlaşma (ABİHA) md. 
288’de tanımlanmakta ve ikincil hu-
kukun bir parçasını oluşturmakta-
dır. Kararlar, bütünüyle bağlayıcıdır 
ve genel uygulamaya veya özel bir 
muhataba sahip olabilir. Özel muha-
tap belirten Karar sadece muhatabı 
için bağlayıcıdır. Kararların yaygın 

kullanımına örnek olarak rekabet 
politikası çerçevesinde birleşme 
tekliflerine ve ortak tarım politikası 
çerçevesinde günlük tarım konuları-
na ilişkin Komisyon kararları belirti-
lebilir.

Ayrıca, bir Karar yasama tasarrufu 
ya da yasama dışı tasarruf olabil-
mektedir. Kararlar, olağan yasama 
usulüne göre Avrupa Parlamento-
su ve Konsey tarafından veya özel 
yasama usulleri altında Avrupa 
Parlamentosu tarafından Konsey’in 
katılımıyla veya Avrupa Parlamen-
tosu’nun katılımı ile Konsey tara-
fından ortaklaşa kabul edildiğinde 
yasama tasarrufudur. Diğer durum-
larda, Kararlar yasama dışı tasarruf-
tur. Bunlar AB Zirvesi, Konsey veya 
Komisyon gibi AB kurumları tarafın-
dan bağımsız olarak kabul edilebil-
mektedir. Yasama dışı tasarruflar, 
yetki devrine dayanan tasarruf ve 
uygulama tasarrufu şeklinde de 
olabilmektedir.

Ayrıca, bir Karar; birey, özel şirket ve 
hatta Avrupa Birliği (AB) Üye Dev-
letleri olabilecek bir veya daha fazla 
muhatabı içerebilmektedir. Özel bir 
muhataba yönelik bir Karar ilgili ta-
rafa bildirilmekte ve bu bildirim üze-
rine yürürlüğe girmektedir. Karar, 
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde 
de yayınlanabilir; ancak yayınlanma 
tek başına bildirim gerekliliğini orta-
dan kaldırmaz. Bildirim, ilgili kararın 
muhataplara karşı uygulanmasını 
sağlamanın tek yoludur. Bildirim, 
iadeli taahhütlü mektubun gönde-
rilmesinden de oluşabilir.
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Bir veya daha fazla özel kişi veya 
şirketi muhatap alan bir Karar doğ-
rudan etkili olabilir. Bunun anlamı, 
muhatapların doğrudan karara da-
yanabilmesi ve kararı ulusal mahke-
meler önünde ileri sürebilmesidir. 
Bununla birlikte, bir veya daha fazla 
AB Üye Devletini muhatap alan bir 
karar, yalnızca doğrudan etki koşul-
larını yerine getirmesi (hükümlerinin 
açık, kesin, koşulsuz olması ve başka 
uygulama tedbiri gerektirmemesi) 
halinde dikey doğrudan etkili olabi-
lir. Bir başka deyişle, kişiler, AB üyesi 
devletleri muhatap alan bir Kararın 
doğrudan etkili hükümlerine ilgili 
Üye Devlete karşı dayanabilirken di-
ğer kişilere karşı bu hükümlere da-
yanamaz. Yani Karar yatay doğrudan 
etkiye elverişli değildir.

Lizbon Antlaşması (2009) ile birlikte, 
bir Kararın artık mutlaka muhatabı-
nı belirtmesi gerekmemektedir. Bir 
başka deyişle Karar genel uygulama-
ya sahip olabilir. Bu tür Kararlar ya-
sama usullerine göre veya bunlarsız 
kabul edilebilir. Yasama usulleri ile 
kabul edilmeyen Kararlar yasama 
dışı tasarruf olarak tanımlanmak-
tadır. Bu tür Kararlar AB Zirvesi ve 
özellikle Konsey’in yasama dışı tasar-
rufları sıklıkla kabul ettiği Ortak Dış 
ve Güvenlik Politikası alanında çok 
yaygındır (AB Antlaşması md. 31(1)). 
Yasama tasarrufu olup olmadıklarına 
bakılmaksızın, belirli bir muhatabı 
olmayan tüm Kararlar Avrupa Birliği 
Resmi Gazetesi’nde yayımlanmalıdır. 
Kararların yürürlüğe giriş tarihi ge-
nelde kararda belirtilmektedir. Bir ta-
rih belirtilmemişse yayım tarihlerini 
izleyen yirminci gün yürürlüğe girer.
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Karma Anlaşma   
(Mixed Agreement)

–Narin İDRİZ–

Karma anlaşma, konusu Avrupa Bir-
liği’nin (AB) paylaşılan yetkisinin ve 
münhasır yetkisinin ötesinde Üye 
Devletlerin yetki alanına giren konu-
ları da içeren uluslararası anlaşma-
dır. Bu anlaşmalar, Üye Devletlerin 
yetki alanına giren konular içerdik-
lerinde zorunlu olarak karma anlaş-
ma şeklini alırken, paylaşılan yetki 
alanında konular içerdiklerinde ise 
Üye Devletlerin isteğine bağlı olarak 
karma anlaşma şeklini alabilmekte-
dir. Bu durumda AB’ye ek olarak, Üye 
Devletler de bu anlaşmalara taraf 
olur. Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hak-
kında Antlaşma (ABİHA) md. 218’de 
düzenlenen uluslararası anlaşmala-
rın Birlik tarafından imzalanması ve 
onaylanmasına ilişkin usule ek ola-
rak, anlaşmaya taraf olan tüm Üye 
Devletlerin de kendi anayasal gerek-
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lilikleri doğrultusunda ilgili anlaş-
maları imzalamaları ve onaylamala-
rı gerekmektedir. Bu da uygulamada 
karma anlaşmaların onay sürecinin 
tamamlanmasının ve yürürlüğe gir-
mesinin birkaç yılı bulabileceği anla-
mına gelmektedir.

Somut bir örnek vermek gerekirse, 
ABİHA md. 217 uyarınca üçüncü 
bir ülke ile Ortaklık Anlaşması’nın 
imzalanması ABİHA md. 218’de dü-
zenlenen usulü izlemektedir. Ortak-
lık Anlaşması, “karma bir anlaşma” 
haline gelmeden, Antlaşmaların 
kapsadığı hususlardan herhangi bi-
rini içerebilir. Bununla birlikte, ilgili 
anlaşmanın, üçüncü bir devletle 
siyasi işbirliği gibi, Üye Devletlerin 
yetki alanına giren bir konuyu içer-
mesi halinde Üye Devletlerin de 
taraf olduğu karma anlaşma olması 
gerekmektedir. Bu uluslararası an-
laşmaların, ABİHA md. 218’de açık-
lanan onaylama usulünün (Avrupa 
Parlamentosunun muvafakatini al-
dıktan sonra Konsey tarafından oy 
birliği ile onay) tamamlanmasına ek 
olarak, bu anlaşmaya taraf olan tüm 
Üye Devletler tarafından da kendi 
anayasal kurallarına uygun olarak 
onaylanmaları gerekmektedir.

Bu uzun onay süreci, Birliğin, ilgili 
anlaşmanın AB’nin münhasır yetki-
sine giren kısımlarının geçici olarak 
uygulanmasını sağlamak gibi, pratik 
çözümler benimsemesine yol aç-
maktadır (ABİHA md. 218(5) uyarın-
ca Konsey kararı ile). Bu uygulama 
kapsamında karma anlaşmaların ti-
caret gibi AB’nin münhasır yetkisine 
giren kısımları daha önce uygulan-

maktadır. Böylelikle onay sürecinin 
tüm Üye Devletler tarafından ta-
mamlanması için uzun süre bekle-
nilmesi önlenmektedir.
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Karşılıklı Ekonomik 
Yardımlaşma Konseyi 
(Council for Mutual 
Economic Assistance 
(COMECON))  

–Emre ATAÇ– 

Doğu Bloku ülkelerinin, Batılıların 
kurdukları Avrupa Ekonomik İşbir-
liği Teşkilâtı (O.E.C.E) ve Marshall 
Planına karşı kurmuş oklukları eko-
nomik işbirliği örgütüdür.
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1949’da kurulmuş olan COMECON 
örgütünün tam ismi “Karşılıklı Eko-
nomik Yardımlaşma Konseyi”dir ve 
merkezi Moskova’dadır (Council for 
Mutual Economic Assistance). Örgü-
tün amaçları; üretimin geliştirilmesi 
ve ihtisaslaştırılması yâni ekonomik 
alanda blok içi iş bölümünü sağla-
mak, ekonomik işbirliği ve gelişme 
planları hazırlamak, ham madde 
üretim ve dağıtımını düzenlemek, 
ilmî ve teknik araştırma ve işbirliğin-
de bulunmaktır. 

Örgütün başlıca organları: Tüm üye-
lerin genel politikasına yön veren 
Konsey, 1962’de kurulan ve en az üç 
ayda bir toplanarak daimi komisyon-
ların ve Sekreterya’nın çalışmalarına 
yön veren başbakan yardımcıların-
dan kurulu Yürütme Komitesi ve 
Sekretaryadır. Konsey, örgütün en 
yetkili ve üst organıdır. Her üye dev-
let Konsey’e de aynı zamanda katıl-
ma hakkına sahiptir. Yılda en az bir 
defa toplanmakla ve üye devletlerin 
başkentlerinde sırayla toplanmakta-
dır. Örgütün amaçları doğrultusun-
da her konu bu Konseyin gündemi-
ne gelir ve kararlar alınır.

COMECON, 1991 yılında faaliyetleri-
ne son verilerek kapatılmıştır. Bu so-
nuçta 1989’da Doğu Avrupa’daki re-
jim değişikliklerinin belirleyici etkisi 
olmuş, bu ülkelerin hepsinde sağcı, 
ulusçu, liberal ekonomi taraftarı ve 
hatta Avrupa Toplulukları ve NATO 
ile birleşmek isteyenlerin oluşturdu-
ğu hükümetler kurulmuş, bu durum 
ise COMECON’u zaten anlamsız hale 
getirmişti. 

COMECON’un üyeleri şu ülkelerden 
oluşmaktaydı: Arnavutluk (1961’de 
ayrıldı), Bulgaristan, Çekoslovakya, 
Demokratik Almanya Cumhuriyeti, 
Küba, Macaristan, Moğolistan, Po-
lonya, Romanya, Sovyetler Birliği, 
Vietnam, Yugoslavya (1964’de üye 
oldu). Yugoslavya AET ekonomile-
riyle de entegre bir yapıya sahipti 
ve aynı zamanda Marshall yardımını 
almış, bu yüzden 1948’de SSCB ile 
bozuşmuştu, ayrıca OECD üyesiydi. 
Gözlemci statüsündeki üyeler de 
şunlardır: Afganistan, Angola, Eti-
yopya, Lao Halk Demokratik Cum-
huriyeti, Meksika, Mozambik, Nika-
ragua, ve Güney Yemen. Bu üyeler-
den Nikaragua ve Güney Yemen’in 
1990’dan sonra gözlemcilikleri bitti. 
Nikaragua’da yapılan seçimleri San-
dinistler kaybedince iktidara gelen 
liberal sağ koalisyon ABD ile işbirli-
ğine yöneldi. Güney Yemen ise Ku-
zey Yemen ile birleşerek tek devlet 
haline geldi.
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Karşılıklı Tanıma İlkesi 
(Principle of Mutual 
Recognition) 

–İlke GÖÇMEN–

Karşılıklı tanıma ilkesi, iç pazara 
erişmeye yönelik tekniklerden ne-
gatif bütünleşmenin alt unsurların-
dan birisidir. Bu ilke, iç pazar bütün-
leşmesini ilerletmek adına, vatan-
daşlık temelinde ayrımcılık yasağı 
ile kısıtlama yasağını destekleyen 
bir karine oluşturur. 

Bu ilke, bugüne kadar, malların 
serbest dolaşımı ve kişilerin ve 
hizmetlerin serbest dolaşımı alan-
larında karşımıza çıkmıştır. Bu ilke 
uyarınca birincisi, bir Üye Devlette 
hukuka uygun olarak üretilen ve 
pazarlanan mallar bir başka Üye 
Devlette de kural olarak pazarlana-
bilmelidir. İkincisi, bir Üye Devlette 
hukuka uygun olarak sunulan hiz-
metler bir başka Üye Devlette de 
kural olarak sunulabilmelidir. Üçün-
cüsü, bir Üye Devlette elde edilen 
diploma, sertifika ve niteliklere ait 
diğer kanıtlayıcı belgeler, bir başka 
Üye Devlet tarafından, gereği gibi 
dikkate alınmalıdır. 

Karşılıklı tanıma ilkesi örneği ola-
rak Cassis de Dijon kararı (Case 
120/78), Commission v Portugal 
kararı (C–458/08) ve Vlassopoulou 
kararı (C–340/89) gösterilebilir. 
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Kartel Yasağı  
(Prohibition of Cartel)

–Zafer Can DARTAN–

Kartel, fiyatları sabitlemek, üretimi 
sınırlamak, pazarları veya müşteri-
leri kendi aralarında paylaşmak için 
bir araya gelen benzer ve bağımsız 
şirketler grubudur. Kartellere karşı 
mücadele, belirli bir rekabet uygu-
laması türüdür. Karteller, birbirle-
riyle rekabet etmek yerine, birbirle-
ri ile anlaşmaya varır ve sonuç ola-
rak da, müşteriler (tüketiciler veya 
diğer işletmeler) daha az kalite için 
daha fazla ödeme yaparlar. Rekabe-
ti düşüren ve kaliteyi azaltan kartel-
ler AB rekabet yasası uyarınca yasa-
dışıdır. Bu sebepten ötürü, Avrupa 
Komisyonu herhangi bir kartelle iş 
birliği yapan şirketlere yüklü mik-
tarda para cezası uygulamaktadır. 
Karteller yasadışı olduğu için genel-
likle son derece gizlidirler. Gizlilik-
lerinden dolayı, Avrupa Komisyo-
nu tarafından takip edilebilmeleri 
ve varlıklarının tespit edilebilmesi 
kolay değildir. Avrupa Birliği (AB) 
sahip olduğu ‘‘Gizlilik politikası’’ ile 
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şirketleri, buldukları kartel kanıtları-
nı Avrupa Komisyonu’na teslim et-
meye teşvik eder. 

Herhangi bir kartel kendi ortaya çı-
kıp, suçunu itiraf ettiği takdirde para 
cezasına maruz bırakılmamaktadır. 
Bu da, son yıllarda, birçok kartelin 
ortaya çıkıp, suçunu itiraf etmesi-
ne ve Avrupa Komisyonu’nun diğer 
kartelleri tespit etmesini sağlamıştır. 
Avrupa Komisyonu şirketleri olduğu 
kadar, bireyleri de kartellerle ilgili 
içerdikleri her türlü bilgiyi Komisyo-
na bildirmeye teşvik eder. Bu tarz 
bir bilgiye sahip olan bireyler, sahip 
oldukları bilgiyi 2017’de kurulan bir 
“ihbar” programı aracılıyla açık veya 
anonim olarak yapabilmektedirler. 
Komisyon tarafından 2008 yılından 
beri uygulanan bir yasa sayesinde, 
bir kartele katıldığı tespit edilen şir-
ketler, kartele dahil olduklarını kabul 
ettikleri takdirde, normalden daha 
az bir para cezası alarak davalarını 
çözebilirler. 
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Katılım Antlaşmaları 
(Accession Treaties)

–Sanem BAYKAL–

Katılım antlaşmaları Avrupa Birliği 
(AB) hukuk düzeninin birincil hu-
kuku arasında yer alan ve üye dev-
letlerle aday ülke arasında yapılan 
uluslararası anlaşmalardır. Komis-
yon gibi AB kurumları da söz konusu 
anlaşmanın müzakerelerine destek 
olup katkı sağlarlar. 

Katılım antlaşmaları, aday ülkenin 
AB müktesebatına uyumunun çer-
çevesini ve takvimini; Birlik bütçe ve 
fonlarına erişimi ve katkısı ile kurum-
sal yapıda temsil edilmesinin esasla-
rını belirler. Katılım müzakereleri de 
bir yönüyle söz konusu antlaşmanın 
ilke ve esaslarının ortaya çıkmasına 
yönelik olarak da değerlendirilebilir. 

Birincil hukuk nitelikleri dolayısıy-
la bir bakıma tadil antlaşmaları gibi 
kurucu antlaşma değişikliği niteliği 
arz ederler. Bu nedenle yeni katıla-
cak ülkeye uygulanacak derogasyon, 
istisna, özel düzenleme ve geçiş dö-
nemleri katılım antlaşmalarında dü-
zenlenir.

Katılım antlaşmalarının yapılması-
na ilişkin usul AB Antlaşması mad-
de 49’da düzenlenmiştir. Buna göre 
Konsey (üye devletler), Komisyona 
danıştıktan ve üye tam sayısının ço-
ğunluğuyla karar verecek olan Avru-
pa Parlamentosunun muvafakatini 
aldıktan sonra oybirliği ile ilgili ül-
kenin katılımına karar verir. Bu çer-
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çevede Lizbon Antlaşması (2009) 
sonrası AB Zirvesi tarafından karar-
laştırılan yeterlilik kriterleri dikkate 
alınır.

49. maddenin ifadesiyle katılımın 
şartları ve Birliğin kurucu antlaş-
malarında yapılması gereken uyar-
lamalar, üye devletlerle başvuran 
devlet arasında yapılacak bir anlaş-
ma ile belirlenir. Bu anlaşma, kendi 
anayasal kurallarına uygun olarak 
onay sürecine sokulmak üzere bü-
tün âkit devletlere sunulur.

Bu çerçevede her bir genişleme 
aşamasında AB’ye katılan ülkelerle 
katılım antlaşmaları yapılmış ve tüm 
tarafların ulusal anayasal prosedür-
lerine göre onaylanmalarının ardın-
dan yürürlüğe girmeleri ve ilgili ül-
kenin Birlik üyesi olması gerçekleş-
miştir. Söz konusu katılım anlaşma-
ları, tüm ekleri ile birlikte yürürlükte 
kalmaya devam etmektedir. 
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Katılım Kriterleri 
(Accession Criteria) 

–Hatice YAZGAN– 

Katılım Kriterleri; Avrupa Birliği’ne 
(AB) üye olmak için genişleme sü-
recinde yer alan ülkelerin yerine 
getirmesi gereken koşullardır. Bu 
kriterler; Birliğin Doğu genişlemesi 
kapsamındaki ülkelerle ilişkilerinin 
başlaması sonucunda genişleme 
politikasını kurumsal bir çerçeveye 
oturmasını sağlamıştır. 

Katılım kriterlerinin temelinde Ko-
penhag Kriterleri olarak da bilinen 
ve 1993 yılında gerçekleştirilen Ko-
penhag Zirvesi’nde oluşturulan kri-
terler yer almaktadır. Buna göre AB 
sürecindeki ülkenin yerine getirme-
si gereken üç grup kriter bulunmak-
tadır. Bunlar: 1) Siyasi, 2) Ekonomik 
ve 3) AB müktesebatının etkin bir 
şekilde yerine getirilmesi için idari 
ve kurumsal kapasiteye sahip olmak 
ve üyelik yükümlülüklerinin üstle-
nilmesidir. (Bkz. Kopenhag Kriter-
leri) AB’nin de yeni üyeleri entegre 
edebilecek durumda olması gerekir. 
(Bkz. Entegrasyon Kapasitesi) 1995 
yılında gerçekleştirilen Madrid Zir-
vesi’nde ise bu kriterlerin devamı 
olarak kabul edilebilecek, aday ül-
kelerin idari kapasitelerinin AB ile 
uyumlaştırılması bir kriter olarak 
belirtilmiştir. Aslında Doğu Geniş-
lemesi öncesinde henüz kriterler 
bu denli kurumsallaşmadan önce 
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de, Akdeniz Genişlemesi ülkeleri 
örneğinde görüldüğü üzere, Birli-
ğe başvuran ülkenin demokratik 
bir yönetime sahip olması koşulu 
uygulanmaktaydı. Kopenhag kriter-
leri başta siyasi kriterler olmak üze-
re AB’ye katılımı daha sistematik 
ve kontrol edilebilir bir çerçeveye 
oturtmuştur. 

Genişleme sürecinde tüm aday ül-
kelerin yerine getirmesi Kopenhag 
kriterleri yanında, ülkelerin kendine 
özgü durum ve sorunları nedeniyle 
kimi spesifik kriterler de oluşabil-
mektedir. Bu kapsamda, mevcut ge-
nişleme gündeminde yer alan; “iyi 
komşuluk ilişkilerinin tesis edilmesi, 
çatışmaların barışçıl çözümü” konu-
ları ve literatürde “Kopenhag artı” 
olarak da adlandırılan ve İstikrar ve 
Ortaklık Süreci kapsamında oluştu-
rulan, Batı Balkan ülkelerinin “Eski 
Yugoslavya Uluslararası Ceza Mah-
kemesi ile işbirliği yapması, mülte-
cilerin geri dönüşünün sağlanması, 
ikili anlaşmazlıkların çözülmesi ve 
bölgesel işbirliği” kriterlerini de 
belirtmek gerekir. Kriterlerin ne 
derece yerine getirildiği artık ülke 
raporu olarak adlandırılan ilerleme 
raporlarında (Bkz. İlerleme Rapo-
ru) değerlendirilmektedir. Genişle-
me Stratejileri çerçevesinde öngö-
rülen bazı yönelimler de kriterlerin 
değerlendirme şeklini değiştirebil-
mektedir. Akademik yazında kriter-
lerle ilgili olarak, AB üyelik koşulla-
rının kapsamının geniş ve yoruma 
açık olması, değişen şartlar nede-
niyle koşullara yenilerinin eklenme-
si gibi çeşitli eleştiriler de vardır. 
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Katılım Müzakereleri 
(Accession Negotiations) 

–Hatice YAZGAN–

Müzakere Çerçevesinin Konsey ta-
rafından onaylanmasının ardından 
Avrupa Birliği’ne (AB) aday ülke ile 
katılım müzakereleri başlar ve Mü-
zakere Çerçevesinde ortaya konan 
kapsam ve yöntem çerçevesinde 
yürütülür. Müzakereler birkaç aşa-
madan oluşur. Tarama aşamasının 
ardından AB müktesebatının bö-
lündüğü müzakere fasılları kapsa-
mında fiili müzakerelere geçilir. Bu 
aşama, esas itibariyle katılım kriter-
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lerinin ve AB müktesebatının aday 
ülke tarafından tümüyle üstlenildiği 
süreç olarak tanımlanabilir. Müza-
kereler aday ülke ve üye ülkeler ara-
sında hükümetlerarası konferans 
şeklinde yürütülür. Müzakerelerde 
AB’nin aday ülkeye göre hegemo-
nik pozisyonu ve fasıl içeriklerinin 
müzakereye açık olmaması, AB üye 
devletlerinin müzakere sürecinde 
çok fazla etkili olması ve müzake-
relerin teknik mi, siyasi mi olduğu 
konusu gibi hususlar literatürde dile 
getirilen ve eleştirilen noktalardır. 

Müzakere Çerçeve belgesinde de 
belirtildiği üzere müzakerelerin her 
ülkenin kendi hız ve performansına 
göre ilerlemesi, müzakere süreçleri-
nin ülkelere göre farklılık gösterme-
sine neden olabilmektedir. Olduk-
ça kapsamlı olan AB mevzuatının 
aday ülke tarafından üstlenilmesi 
ve uygulanmasını öngören müza-
kere süreci yıllarca sürebilmektedir. 
Müzakerelerin ilerleyişi, genişleme 
stratejilerinin yıllar içinde farklılık 
göstermesinden de etkilenmiştir. 

35 fasılda yürütülen müzakereler, 
fasılların tüm üye ülkelerin onayı 
ile önce geçici, sonra da tamamen 
kapatılması ile sona erer. Fiilli mü-
zakerelerin sona ermesinin ardın-
dan aday ülkenin AB’ye üyeliği ile 
ilgili tüm düzenlemeleri içeren Ka-
tılım Antlaşması imzalanır. Aday 
ülke, AB ile katılım müzakerelerini 
tamamlayarak Katılım Antlaşmasını 
imzaladıktan sonra “Katılan Ülke” 
(Acceding Country) olarak adlan-
dırılır. Katılan ülke, üye olana dek 
AB kurum ve ajanslarında gözlemci 

statüsünde yer almak, AB mevzua-
tı hakkında görüş bildirebilmek gibi 
bazı haklardan faydalanır. Katılım 
Antlaşması’nın ilgili AB Kurumları 
(Konsey, Parlamento ve Komisyon) 
tarafından onaylanmasının ardın-
dan, katılan ülke ve tüm üye dev-
letler tarafından anayasal düzenle-
melerine göre gerçekleştirilen onay 
prosedürünün tamamlanması ile 
ülke AB üyesi olur. Genellikle katılan 
ülkeler referandum, üye devletler 
ise Parlamento onayı ile Katılım Ant-
laşmalarını onaylamaktadır. (Bkz. 
Genişleme Süreci) (Bkz. Kopenhag 
Kriterleri)

Okuma Listesi 

Avrupa Komisyonu. European Ne-
ighbourhood Policy and Enlarge-
ment Negotiations. Steps Towards 
Joining, https://ec.europa.eu/nei-
ghbourhood-enlargement/ 

Grabbe, Heather. ”European Uni-
on Conditionality and the “Acquis 
Communautaire”. International Po-
litical Science Review/Revue.Inter-
nationale De Science Politique 23, 
no 3, 2002, s. 249-268.

Hillion, Christophe. The Creeping 
Nationalisation of the EU Enlarge-
ment Policy, Sieps, no: 16, 2010.



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ708

Katılım Ortaklığı 
(Accession Partnership)

–Hatice YAZGAN–

Katılım Ortaklığı, Avrupa Birliği’ne 
(AB) üyelik için başvuran ve aday-
lığa kabul edilen ülke için Avrupa 
Komisyonu tarafından hazırlanır. 
Katılım Ortaklığının içeriğinde esas 
olarak, aday ülkenin AB’ye başvuru 
sürecinde Avrupa Komisyonu’nun 
görüşü temel alınarak, ülkenin ka-
tılım kriterleri çerçevesinde kısa (1 
yıl) ve orta vadede (1 yıldan fazla 
sürede) yerine getirmesi gereken 
öncelikler belirlenir. Aday ülke Katı-
lım Ortaklığı kapsamında belirlenen 
önceliklerin işaret ettiği yükümlü-
lükleri yerine getirmek için Ulusal 
Program hazırlar. Katılım Ortaklığı 
gerçekleştirilen reformlar ve gelişen 
şartlar nedeniyle güncellenebilir. 
Nitekim Türkiye’nin Katılım Ortaklı-
ğı Belgesi 2001 tarihinde oluşturul-
muş, 2003, 2006 ve 2008 yıllarında 
güncellenmiştir. 

Katılım Ortaklığının yapısına bakıldı-
ğında, Katılım Kriterleri kapsamın-
da kısa ve orta vadede yerine geti-
rilmesi gereken hususların ortaya 
konduğu görülmektedir. Türkiye için 
2001 yılında hazırlanan ilk Katılım 
Ortaklığı’nda, Türkiye’nin kısa va-
dede yerine getirmesi gereken ön-
celikler “Genişletilmiş Siyasi Diyalog 
ve Siyasi Kriterler”, “Ekonomik Kri-
terler”, İç Pazar”, “Vergilendirme”, 
“Tarım”, “Balıkçılık”, “Ulaştırma”, 
“İstatistik”, “İstihdam ve Sosyal İş-
ler”, “Enerji”, “Telekomünikasyon”, 

“Bölgesel Politika ve Yapısal Araçla-
rın Koordinasyonu”, “Kültür ve Gör-
sel-İşitsel Politika”, “Çevre”, “Adalet 
ve İçişleri”, “Gümrükler”, “İdari ve 
Adli Kapasitenin Güçlendirilmesi” 
başlıkları altındaki öncelikleri kap-
samaktadır. Aynı başlıklar altında 
Türkiye’nin orta vadede yerine ge-
tirmesi gereken öncelikler de yer 
almaktadır. Katılım Ortaklığı kapsa-
mında aday ülkenin AB üyelik yü-
kümlülüklerini üstelenebilmesi için 
gereken finansal ve teknik deste-
ğin sağlanması için “Programlama” 
başlığı altında katılım öncesi yardım 
konusu da düzenlenmiştir. Siyasi 
kriterler başlığı altında kısa vadede 
yerine getirilmesi gereken ilk üç ön-
celik, Kıbrıs sorunu, ifade özgürlüğü, 
dernek kurma ve barışçıl toplantı 
yapmak için gerekli hukuki garan-
tilerin sağlanması ve sivil topluma 
ilişkindir.

Okuma Listesi 

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, 
Katılım Ortaklığı Belgeleri, https://
www.ab.gov.tr/ 

EUR-Lex, Access to European Union 
Law, Glossary of Summaries, Acces-
sion Partnership, https://eur-lex.
europa.eu/summary/glossary/ac-
cession_partnership.html 

Baykal, Sanem ve Tuğrul Arat. “AB’y-
le İlişkiler”, Baskın Oran (der.), Türk 
Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından 
Bugüne, Olgular, Belgeler, Yorumlar, 
Cilt III: 2001-2012 s. 347.



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 709

Katılım Ortaklığı Belgesi 
(Accession Partnership 
Document)

Bkz. Katılım Ortaklığı 

Katılım Öncesi Yardım 
Aracı (Instrument for 
Pre-Accession Assistance 
(IPA))

–Melis BOSTANOĞLU–

Avrupa Birliği (AB), Katılım Öncesi 
Yardım Aracı (IPA) ile genişleme ül-
kelerinin siyasi ve ekonomik reform-
larını gerçekleştirebilmeleri ve AB 
üyeliği ile gelen haklar ve yüküm-
lülüklere hazırlanmaları için mali 
ve teknik destek sağlamaktadır. Bu 
reformlar eşliğinde ülkelerin, vatan-
daşlarına iyi fırsatlar yaratması ve 
onların AB vatandaşlarıyla eş değer 
standartlara kavuşmasını sağlaması 
hedeflenmektedir. Genel açıdan ba-
kıldığında, AB katılım sürecinde ül-
kelerin kapasitelerinin artırılması ve 
böylece bölgede ilerleyici ve olumlu 
gelişmelerin gerçekleşmesi amaç-
lanmaktadır. Katılım öncesi fonları 
aynı zamanda AB’nin de sürdürüle-
bilir ekonomik iyileşme, enerji teda-
riki, ulaşım, çevre ve iklim değişikliği 
gibi konularda sahip olduğu hedef-
lere ulaşmasına yardımcı olmakta-
dır.

IPA, 2007-2013 yıllarında geçiş des-
teği ve kurum geliştirme, sınırlar 
arası işbirliği, bölgesel kalkınma, 

insan kaynağı geliştirilmesi ve kırsal 
kalkınma gibi beş alana ayrılan 11,5 
milyar Avro’luk bir bütçeye sahipti. 
2014-2020 yıllarını kapsayan IPA II 
ise yeni bir çerçeve ortaya koymuş-
tur. 11,7 milyar Avro’luk bu yeni çer-
çeve ile aday ülkeler adına yayımla-
nan strateji belgeleri ile ülkelerin 
kendi reform ve kalkınma ajandala-
rını entegre ederek yararlanıcıların 
daha güçlü bir mülkiyet sağlaması 
için yol göstermesi beklenmektedir. 
Birçok ülkeyi kapsayan strateji bel-
geleri ile bölgesel işbirliği veya sınır-
lar arası işbirliği için önceliklerin ele 
alınması hedeflenmektedir.

IPA II, genişleme stratejisi ile ilişki-
li önceden tanımlanmış sektörler 
çerçevesindeki reformları destekle-
mektedir. Bu sektör yaklaşımı, be-
lirli bir sektörün dönüştürülmesine 
ve AB standartlarına getirilmesine 
yardımcı olacak yapısal reformu 
teşvik etmektedir. Bu da verimliliği, 
sürdürülebilirliği ve sonuçlara odak-
lanmayı sağlayarak daha hedefli 
bir yardıma doğru ilerlemeyi bera-
berinde getirmektedir. IPA II ayrıca 
sektör bütçe desteğinin daha siste-
matik olarak kullanılmasını amaçla-
maktadır ve performans ölçümüne 
daha çok ağırlık vermektedir. Fonun 
mevcut yararlanıcıları Arnavutluk, 
Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, 
Kuzey Makedonya, Sırbistan ve 
Türkiye’dir. 

Diğer yandan 2021-2027 yıllarını 
kapsayan IPA III ile IPA fonları %27 
artmış, 14,5 milyar Avro’ya yük-
selmiştir. Ancak IPA III ile artık ülke 
bazlı bütçe tahsisatı yerine beş te-
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matik alana yönelik yıllık tahsisat 
yapılacaktır. Bu tematik alanlar: (i) 
hukukun üstünlüğü, temel haklar ve 
demokrasi, (ii) iyi yönetişim, mük-
tesebat uyumu, stratejik iletişim ve 
iyi komşuluk ilişkileri, (iii) yeşil gün-
dem ve sürdürülebilir bağlantısallık, 
(iv) rekabetçilik ve kapsayıcı büyüme 
ve (v) bölgesel ve sınır ötesi iş birliği 
olarak belirlenmiştir.
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Katılım Öncesi Strateji 
(Pre-Accession Strategy)

–Hatice YAZGAN–

Katılım Öncesi Strateji, Avrupa Bir-
liği (AB) resmî tanımına göre, aday 
ülkenin AB’ye katılım sürecinde tabi 
olacağı çerçeveyi oluşturan resmî 
belge, kural ve araçları kapsamakta-
dır. Strateji kapsamına, AB ile aday 
ülke arasındaki anlaşmalar, Katılım 

Ortaklığı, Katılım Öncesi Yardım 
Aracı ve AB Programlarına katılım 
konuları girmektedir. AB ve aday 
ülke arasındaki anlaşmalara örnek 
olarak, Batı Balkanlar ile imzalanan 
İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları ve-
rilebilir. AB’ye katılım sürecinde ka-
tılım kriterleri çerçevesinde yerine 
getirilmesi gereken öncelikleri orta-
ya koyan Katılım Ortaklıkları ve (Batı 
Balkan ülkeleri için) Avrupa Ortak-
lıkları ve söz konusu öncelikleri ha-
yata geçirmek için yapılacak reform-
lar için AB’nin ekonomik ve teknik 
yardımı Katılım Öncesi Strateji’nin 
temel unsurlarındandır.

Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instru-
ment for Preaccession-IPA) adı altın-
da aday ülkeler için oluşturulan mali 
ve teknik yardımlara 2014-2020 büt-
çe dönemi için ayrılan miktar 11,7 
milyar Euro’dur. Yardımlar, 2014 yı-
lında IPA II tüzüğünün yürürlüğe gir-
mesi ile ayrıntıları belirlenen ve aday 
ülkelerin kendilerine özgü özellikleri 
dikkate alınarak oluşturulan Ülke Ra-
porlarında belirtilen hususlara göre 
planlanmaktadır. Aday ülkelere sağ-
lanan yardımlarda Avrupa Yatırım 
Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkın-
ma Bankası’nın ortaklaşa finansman 
sağlamaktadır. Aday ülkelere verilen 
teknik destekler arasında eşleştirme 
(twinning) programı sayılabilir. Av-
rupa Programlarına katılım ise başta 
Erasmus programı olmak üzere, Ho-
rizon2020 gibi araştırma programla-
rına katılımı kapsamaktadır. 
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Katılım Öncesi 
Yapısal Politikalar 
Aracı (Instrument for 
Structural Policies for 
Pre-Accession (ISPA))

–Selvi EREN–

2000 yılında aday ülkelerde büyük 
ölçekli çevre ve ulaştırma altyapı 
projelerini destekleme amacıyla 
başlatılan mali yardım aracıdır. Te-
melde 3 amaç taşıyan ISPA, aday 
ülkeleri Avrupa Birliği’nin (AB) po-
litikaları, prosedürleri ve finans-
man ilkeleri hakkında bilgilendirme 
amacı gütmektedir. İkinci olarak 
aday ülkelere AB çevre standartla-
rını yakalamalarına yardımcı olma-
yı hedeflemektedir. Bu kapsamda 
hava ve su temizliği standartlarının 

benimsenmesi öncelikli olarak be-
lirlenmiştir. Son olarak ise Trans-Av-
rupa ulaştırma ağları ile bağlantıla-
rın geliştirilmesi ve genişletilmesini 
içermektedir. 

2000-2006 dönemi için, ISPA için 
yılda 1 milyar 40 milyon Avro sağ-
lanmıştır. İlk dört yıl boyunca (2000-
2003), ISPA, Orta ve Doğu Avru-
pa’nın 10 aday ülkesinde 300’den 
fazla büyük ölçekli altyapı yatırımını 
desteklemiştir. 2004’teki en büyük 
AB genişlemesinden sonra kalan 
ISPA yararlanıcı ülkeleri Bulgaris-
tan ve Romanya olmuştur. Ocak 
2005’te Hırvatistan da ISPA’dan 
da faydalanmaya başlamıştır. Ocak 
2007 itibarıyla ise Katılım Öncesi 
Mali yardım Aracı (IPA) altında bir-
leştirilen ISPA, aday ve potansiyel 
aday ülkelere beş ana başlık altın-
da verilmeye başlamıştır. Aday ve 
potansiyel aday ülkelere yapılan 
mali yardımların tek çatı alında bir-
leştirildiği IPA, PHARE, PHARE CBC, 
ISPA, SAPARD ve CARDS’ın yanı sıra 
Türkiye için mali yardım aracını da 
içermektedir. 
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Katma Protokol 
(Additional Protocol) 

–İlke GÖÇMEN–

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB), 
1960’lı yılların başlarında bir ortak-
lık anlaşması olan Ankara Anlaş-
ması temelinde kendi aralarında bir 
ortaklık kurmuştur. Ankara Anlaş-
ması, ortaklıkta bir hazırlık dönemi, 
bir geçiş dönemi ve bir son dönem 
öngörmüştür (md. 2). Hazırlık döne-
minde Türkiye, geçiş dönemi ve son 
dönem boyunca kendisine düşecek 
yükümlülükleri üstlenebilmek için, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun 
(AET) yardımı ile ekonomisini güç-
lendirecektir (md. 3). Geçiş döne-
minde taraflar karşılıklı ve dengeli 
yükümlülükler esası üzerinden Tür-
kiye ile AET arasında bir gümrük bir-
liğinin gittikçe gelişen şekilde yer-
leşmesini ve ortaklığın iyi işlemesini 
sağlamak için Türkiye’nin ekonomik 
politikalarının AET’nin politikalarına 
yaklaştırılmasını, bunun için de ge-
rekli ortak eylemlerin geliştirilmesi-
ni sağlayacaktır (md. 4). Son dönem 
gümrük birliğine dayanacaktır ve 
tarafların ekonomi politikaları ara-
sındaki koordinasyonun güçlendiril-
mesini gerektirecektir (md. 5). 

Geçiş dönemi maddi açıdan gümrük 
birliğini tesis etmeyi ve ekonomi 
politikalarını yakınlaştırmayı içe-
rirken şekli açıdan bir uluslararası 
anlaşma akdetmeyi gerektirir. Bu 
yöndeki Geçici Protokol uyarınca 
Ankara Anlaşması’nın yürürlüğe 
girmesinden dört yıl sonra Ortaklık 
Konseyi, Türkiye’nin ekonomik du-
rumunu göz önünde bulundurarak, 
geçiş döneminin gerçekleşme şart-
ları, usulleri, sıra ve süreleri ile ilgili 
hükümlerin, bir Katma Protokol ile 
tespit edip edemeyeceğini inceler 
(md. 1). Katma Protokol bir uluslar-
arası anlaşma şeklinde olacaktır, bu 
yönden taraflarca imzalanacaktır ve 
anayasal gerekliliklerin tamamlan-
masından sonra yürürlüğe girecek-
tir (md. 1). Katma Protokol, Türkiye 
ile AET ve üye devletler arasında 13 
Kasım 1970 tarihinde imzalanmıştır 
ve 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 

Karma Protokol 4 alt kısımdan 
oluşmaktadır. Bunlar arasından en 
uzunu malların serbest dolaşımı 
hakkındaki Kısım 1 olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu kısım, ana hatlarıy-
la, kendi içerisinde Bölüm 1: Güm-
rük Birliği (bunun altında gümrük 
vergilerinin karşılıklı olarak kaldı-
rılması ve ortak gümrük tarifesinin 
Türkiye’ce kabulü düzenlenmiştir) 
ve Bölüm 2: miktar kısıtlamalarının 
karşılıklı olarak kaldırılması olarak 
ikiye ayrılmıştır. Bundan başka ortak 
tarım politikasına Türkiye’nin uyu-
mu da bu kısım altında yer almakta-
dır. Kısım 2, kişilerin ve hizmetlerin 
dolaşımı ile ilgili olup kendi içinde 
ana hatlarıyla işçilerin serbest dola-
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şımı, iş kurma hakkı ve hizmetlerin 
serbest dolaşımı ile ilgili hükümler 
içermektedir. Kısım 3 ekonomi po-
litikalarının yakınlaştırılması ile ilgili 
olup kendi içinde ana hatlarıyla re-
kabet, vergileme ve mevzuatın yak-
laştırılması, ekonomi politikası ve 
ticaret politikası ile ilgili hükümler 
içermektedir. Kısım 4 genel ve son 
hükümler olarak ayrılmıştır. 

Katma Protokol’ün etkileri, Türk hu-
kuku açısından henüz karara bağlan-
mamış olmamakla birlikte Avrupa 
Birliği (AB) hukuku açısından nettir. 
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 
içtihat hukuku uyarınca Katma Pro-
tokol, AB hukukunun ayrılmaz bir 
parçasıdır ve böylelikle AB hukuku-
na has temel özelliklerden (özellik-
le doğrudan etki ilkesi ve öncelik 
ilkesi), mekanizmalardan (özellik-
le ön karar prosedürü) ve yorum 
yöntemlerinden (özellikle amaçsal 
yorum yöntemi) pay almaktadır. Bu 
bakımdan Katma Protokol hüküm-
leri arasından en çok 41. maddesi 
ABAD kararlarına konu olmuştur. 
Bu yönden, Türkiye – Avrupa Birliği 
Ortaklığı: İş Kurma ve Hizmet Sun-
ma başlığı ayrıca incelenebilir. 

Okuma Listesi

Kuruç, Bilsay. “Katma Protokolü 
Okurken”, Ankara Üniversitesi SBF 
Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, 1971, s. 
181-211.

Groenendijk, Kees ve Luiten, Ma-
aike. AB’de Türk Vatandaşlarının 
Hakları: Türk Vatandaşlarının Av-
rupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile 

Türkiye Arasındaki Ortaklığa Dayalı 
Hakları, İstanbul, İktisadi Kalkınma 
Vakfı, 2011.

Katmanlı Yetki İlkesi 
(Principle of Subsidiarity)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Katmanlı yetki ilkesi, subsidiarite 
ilkesi olarak da ifade edilmektedir. 
Avrupa Birliği’nin (AB) münhasır 
olmayan yetkisinin kullanımını dü-
zenleyen ilke olarak, Birliğin sadece 
eğer, teklif edilen tasarrufun amaç-
ları Üye Devletler tarafından mer-
kezi, bölgesel veya yerel düzeyde 
yeterince gerçekleştirilemez ise/
gerçekleştirilemediği takdirde ve 
teklif edilen tasarrufun ölçek veya 
etkileri itibariyle Birlik düzeyinde 
daha iyi gerçekleştirilebilir ise/ger-
çekleştirilebildiği takdirde/ölçüde 
o yetkiyi kullanmasına olanak ta-
nır. Subsidiarite ilkesi bu itibarla bir 
yandan AB’nin tasarrufuna ihtiyaç 
olup olmadığı ve AB’nin tasarruf 
yapmasının gerekip gerekmediği 
meselesiyle, diğer yandan AB ta-
rafından ne ölçüde, nereye kadar 
düzenleme yapılması ve hangi do-
ğaya ve yoğunluğa sahip tasarrufun 
kabul edilmesi meselesiyle ilgilidir. 
Bu açıdan üç yöntemle subsidiarite 
ilkesinin şartlarının karşılanması de-
ğerlendirilmektedir. Gereklilik testi 
bağlamında Üye Devletler tarafın-
dan alanın tatminkar ve yeterli şe-
kilde düzenlenemeyecek ulus aşırı 
boyutların varlığı, Üye Devletlerin 
yetki kullanımının kurucu antlaşma 
gereklerine uymaması ve alanın AB 
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tarafından düzenlenmemesinin Üye 
Devletlerin çıkarlarına zarar verme-
si durumları; katma değer testi bağ-
lamında amaçların AB tarafından 
mukayeseli etkinlik çerçevesinde 
daha iyi şekilde gerçekleştirilebi-
lir olması ve sınır testi bağlamında 
AB’nin tasarrufunun kapsamını Üye 
Devletlerin tatminkar şekilde başa-
ramayacak ve kendisinin de daha iyi 
başarabilecek olduğu noktayla sınır-
laması gereği belirleyicidir. Kabaca 
söylemek gerekirse, öngörülen bir 
tasarrufun amaçlarının ancak Üye 
Devletlerce yeterince gerçekleştiri-
lemeyeceği ve, tasarrufun ölçek ve 
etkileri itibariyle, AB tarafından da 
daha etkin bir şekilde gerçekleşti-
rilebileceği noktada yetkinin AB ta-
rafından kullanımının sağlanmasına 
izin verir. 

Katmanlı yetki ilkesi Maastricht Ant-
laşması (1993) ile birlikte, AB’nin 
yetkilerinin aşırı genişlemesinin, bu 
yetkilerin AB tarafından kullanımı-
nın önşartlara tabi kılınması yoluyla 
sağlanması amacıyla, AB’de yetkile-
rin en uygun düzeyde kullanımına 
yönelik olarak faaliyete geçirilmiş-
tir. Yetkinin ulusüstü, ulusal, bölge-
sel veya yerel düzeyde kullanımını 
belirlemeye yönelik düzenleyici bir 
ilkedir. Ne zaman AB’nin düzenle-
meye yetkili olduğunu belirleyicidir. 
Bu itibarla AB’nin yetkilerinin kap-
samını belirlemede ve AB yetkile-
rinin (varlığının) artırılmasında bir 
işlevi olmamasına rağmen, sadece 
mevcut olup da kullanılan yetkileri-
nin kapsamını artırma veya azaltma 
şeklinde etkisi olabilecektir. İlkenin 
siyasi ve yargısal denetim kabiliyeti 

bulunmaktadır. İlkesel olarak Avru-
pa halkları arasında tedricen daha 
da yakın birlik kurma süreci içeri-
sinde kararların vatandaşa mümkün 
olan en yakın şekilde alınmasını, 
AB’de iyi yönetişimi ve heterojen 
yapıyı sağlamanın ve aşırı merkezi 
bir AB projesine mani olmanın en 
uygun aracı olarak ön plana çıkmak-
tadır.
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Kemer Sıkma Politikaları 
(Austerity Measures)

–Naib ALAKBAROV–

Kemer sıkma önlemleri devlet har-
camalarındaki düşüş, vergi gelirle-
rindeki artış veya her ikisinin uygu-
lanmasıdır. Bütçe açıklarını azalt-
mak ve borç krizini önlemek için bu 
sert adımlar atılmaktadır. Bu ted-
birler daraltıcı maliye politikası gibi 
etki eder ve ekonomik büyümeyi 
yavaşlatır. Bu durum devlet borcunu 
ödemek için gereken gelirdeki yük-
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selmeyi daha da zorlaştırır. Kemer 
sıkma politikalarını şu şekilde özet-
leyebiliriz:

• İşsizlik maaşı koşullarının sınır-
landırılması;

• Emeklilik ve sağlık yardımları 
için uygunluk yaşının uzatılma-
sı;

• Kamuda çalışanların ücretleri-
nin, sosyal haklarının ve çalışma 
saatlerinin azaltılması.

• Yoksullar için programlarda ke-
sintilere gidilmesi; 

Kemer sıkma önlemleri vergi re-
formlarını da içermektedir. Bu uy-
gulamalar örneğin şu şekilde sırala-
nabilir:

• Özellikle varlıklı olanlar üzerin-
de olmak üzere gelir vergileri-
nin artırılması; 

• Vergi sahtekarlığı ve vergi ka-
çakçılığı ile kesin mücadele edil-
mesi;

• Devlete ait işletmelerin özelleş-
tirilmesi; Bunlar devletin çıka-
rına hayati önem taşıyan sek-
törlerdir. Bunlar arasında kamu 
hizmetleri, ulaşım ve telekomü-
nikasyon bulunmaktadır. Onları 
satmak, borcu ödemek için gelir 
getirecektir.

• Katma değer vergilerinin artırıl-
ması.

Diğer kemer sıkma önlemleri işlet-
me maliyetlerini düşürmek için dü-
zenlemeleri azaltırlar. Bu önlemler 
şunları içermektedir:

• Kötü niyetli işten çıkarmalara 
karşı korumanın esnetilmesi; 

• Asgari ücretin düşürülmesi veya 
iptal edilmesi;

• Çalışma saatlerinin artırılması;

Kemer sıkma önlemleri bu değişik-
liklerin hepsini içermeyebilir. Bu 
ülkenin durumuna bağlıdır. Avro 
bölgesi krizinden sonra Yunanistan 
başta olmak üzere GIPS ülkelerinde 
sancılı bir kemer sıkma politikası sü-
reci yaşamıştır.
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Kıbrıs Hakkında 10 
Numaralı Protokol 
(Protocol No 10 on 
Cyprus)

–Ulaş GÜNDÜZLER–

Kıbrıs Rum Kesimi’nin, Kıbrıs adası-
nın tamamını temsilen Kıbrıs Cum-
huriyeti adı altında Avrupa Birli-
ği’ne (AB) üye olmak için akdetmiş 
olduğu katılım antlaşmasının bir 
parçası niteliğinde bulunan ve bö-
lünmüş Kıbrıs’ta AB hukukunun na-
sıl uygulanacağını belirlemeye yö-
nelik belgelerden biridir. AB’ye Üye 
Devletlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’ni (KKTC) bağımsız bir dev-
let olarak tanımaması ve KKTC’nin 
topraklarını, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
ülkesinin bir parçası kabul etmele-
ri, Kıbrıs Rum Kesimi’nin üyeliğinin 
tüm adayı kapsayacak şekilde ger-
çekleşmesine olanak sağlamıştır. 
Ancak Kıbrıs Rum Kesimi hüküme-
ti, KKTC toprakları üzerinde etkin 
kontrol gerçekleştiremediği için, 
Kuzey Kıbrıs’ta AB müktesebatını 
uygulaması mümkün olmamakta-
dır. AB’ye üye olan devletlerin pren-
sip olarak müktesebatı ülkelerinin 
bütününde uygulamaları gereklidir. 
Kıbrıs Rum Kesimi’nin katılım ant-
laşmasına eklenen ve onunla aynı 
hukuki değeri taşıyan 10 numaralı 
Protokol öncelikle, Kuzey Kıbrıs’ı 
“Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin 
etkin kontrolü altında bulunmayan 
bölgeler” olarak tanımlamakta ve 
bu bölgelerde müktesebatı askıya 
almaktadır. Böylelikle, Orams da-

vasında (C–420/07) Hukuk Sözcüsü 
tarafından da ortaya konduğu gibi, 
10 numaralı Protokol, Kıbrıs Rum 
Kesimi’ni, müktesebatın Kuzey Kıb-
rıs’ta uygulanmamasından doğacak 
hukuki sorumluluktan kurtarmak-
tadır. Ancak müktesebatın askıda 
bulunması durumu sürekli değildir. 
Askı hali, Konsey’in oy birliği ile 
alacağı kararla kaldırılabilecektir. 
Protokol, Kıbrıs’ta bir anlaşmaya 
varılabilmesi halinde, Kıbrıs Cum-
huriyeti’nin katılım koşullarına Kıb-
rıslı Türklerin uyum sağlayabilmesi 
için gerekli tedbirlerin Konsey ta-
rafından oy birliği ile alınacağını da 
düzenlemiştir. Protokol, AB hukuku 
kurallarının hangi koşullarla Kuzey 
Kıbrıs ve Güney Kıbrıs arasındaki 
hata (Yeşil Hat) uygulanacağını be-
lirleme yetkisini de Konseye ver-
mektedir. Ayrıca Protokol, kendisi 
içerisindeki hiçbir hükmün, Kuzey 
Kıbrıs’ın ekonomik kalkınmasına 
yönelik tedbirleri engellemeyece-
ğini hükme bağlamıştır. Konsey, 10. 
Protokol’e istinaden, önce Yeşil Hat 
Tüzüğü’nü daha sonra da Mali Yar-
dım Tüzüğü’nü yürürlüğe koymuş-
tur. Komisyon, Kıbrıslı Türklerin AB 
ile doğrudan ticaret yapabilmesine 
olanak sağlayacak Doğrudan Tica-
ret Tüzüğü tasarısı hazırlamış, an-
cak bu tasarı henüz kabul edilme-
miştir. Yeşil Hat Tüzüğü, Kuzey Kıbrıs 
ve Güney Kıbrıs arasındaki ticarete 
ve kişilerin dolaşımına ilişkin kural-
lar öngörürken, Mali Yardım Tüzü-
ğü ise, Kıbrıslı Türklerin ekonomik 
kalkınmasını desteklemek için AB 
tarafından 259 milyon Avro sağlan-
masının yolunu açmıştır.
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Kıbrıs Sorunu   
(Cyprus Issue)

–Yeliz ŞAHİN–

1571 yılında Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun hâkimiyeti altına giren Kıbrıs 
Adası’nın yönetimi, 1878 yılında hâ-
kimiyeti Osmanlı’da kalmak şartıyla 
fiilen İngiltere yönetimine girmiş; İn-
giltere tek taraflı bir kararla 1914’te 
adayı ilhak etmiştir. Adadaki Rumlar 
Yunanistan ile birleşme taleplerini 
1931 yılı itibarıyla yoğunlaştırmış ve 
özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası 
Kıbrıs’ı Yunanistan ile birleştirerek 
bir Helen adası haline getirme he-
defi olan “enosis” kampanyasına 
hız vermişlerdir. Yunanistan konuyu 
Birleşmiş Milletler’e (BM) taşımış 
ancak 1954-58 döneminde adada 
“self-determinasyon” amacıyla yap-
tığı başvurular sonuçsuz kalmıştır. 
Rum terör örgütü EOKA 1955’te 
Kıbrıs Türklerini hedef alan şiddet 
eylemlerine başlamıştır. İngiltere, 
1956’da Kıbrıslı Türklerin taksim 
talebini self determinasyonla aynı 
ölçüde geçerli bir seçenek olarak te-
laffuz etmiştir. 

Türkiye ile Yunanistan arasında 
başlatılan müzakereler, 1959 yılın-

da Zürih ve Londra Anlaşmalarının 
imzalanmasına zemin hazırlamış ve 
1960 yılında ortaklık devleti “Kıbrıs 
Cumhuriyeti” kurulmuştur. Ortak-
lık devletini “enosis”e giden yolda 
bir ara adım olarak gören Kıbrıslı 
Rumlar, Kıbrıslı Türkleri devlet ku-
rumlarından dışlamaya ve adadaki 
varlıklarını sonlandırmaya yönelik 
girişimler başlatmış ve 1963 yılında 
Kıbrıs Türk toplumuna karşı Akritas 
Planı’nı devreye sokmuştur. Başlatı-
lan sistematik saldırılar sonucu Kıb-
rıs Türk toplumu devlet kurumların-
dan uzaklaştırılmış ve yerlerini terk 
etmek zorunda bırakılmıştır. “Kıbrıs 
Cumhuriyeti,” 1963’te Kıbrıslı Rum-
ların tek taraflı güç kullanımıyla 
anayasayı feshetmeleri sonucunda 
ortadan kalkmıştır.

Yunanistan’da Albaylar Cuntasının 
1967 yılında yönetimi ele geçirmesi 
ve 1973’te Makarios’a karşı darbe 
yapılması ve adanın Yunanistan’a 
bağlanması tehlikesi ile Türkiye, Ga-
ranti Antlaşması’ndan doğan hak-
ları doğrultusunda 1974’te adaya 
müdahale etmek zorunda kalmıştır. 
1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti 
ilan edilmiş ve bu devlet, 1983’te 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adını 
almıştır.

Ada’daki iki toplum arasında 1968 
yılında başlayan müzakereler, gü-
nümüze kadar süregelmiştir. Ada’da 
çözüme en fazla yaklaşıldığı dönem 
Annan Planı sürecinde olmuştur. 
Bu süreçte, BM Genel Sekreteri Kofi 
Annan’ın adıyla anılan kapsamlı çö-
züm planı, adada çözüm umutlarını 
artırsa da, Kıbrıs meselesinin çözü-
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me kavuşturulmasından bağımsız 
olarak 1 Mayıs 2004 tarihinde Avru-
pa Birliği (AB) üyesi olacağı garanti 
edilen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
(GKRY), Annan Planı’nın reddedil-
mesi yönünde kampanyalar yürüt-
müştür. Annan Planı, 24 Nisan 2004 
tarihinde adanın her iki tarafında 
düzenlenen referandumlarda, Kıb-
rıs Türk halkının %64,9’u “evet” de-
mesine karşılık, Kıbrıs Rum halkının 
%75,8’inin hayır oyuyla reddedil-
miştir. 

Ada’nın tamamını temsil ettiği iddi-
asıyla 1 Mayıs 2004’te AB üyesi olan 
GKRY, AB içerisindeki konumunu 
Türkiye’nin AB üyelik sürecini sekte-
ye uğratmak ve KKTC’ye uygulanan 
uluslararası izolasyonların sürdürül-
mesi amacı doğrultusunda kullan-
mıştır. GKRY’nin tek yanlı AB üyeli-
ğiyle, Kıbrıs meselesi Türkiye-AB iliş-
kilerinde önemli bir sorun alanı ha-
line gelmiştir. Aralık 2006’da AB Dış 
İlişkiler ve Genel İşler Konseyi, Tür-
kiye’nin Ek Protokol kapsamındaki 
yükümlülüklerini yerine getirmediği 
gerekçesiyle katılım müzakerelerin-
de ilgili sekiz faslın (“Malların Ser-
best Dolaşımı”, “İş Kurma Hakkı ve 
Hizmet Sunumu Serbestisi”, “Mali 
Hizmetler”, “Tarım ve Kırsal Kalkın-
ma”, “Balıkçılık”, “Taşımacılık Politi-
kası”, “Gümrük Birliği” ve “Dış İliş-
kiler”) askıya alınmasına ve hiçbir 
faslın geçici olarak dahi kapatılma-
masına karar vermiştir. Söz konusu 
kararın yeniden ele alındığı Aralık 
2009 tarihli AB Dış İlişkiler ve Genel 
İşler Konseyi Toplantısı’nda, GKRY 
yayımladığı tek yanlı deklarasyon-
la Türkiye’nin müzakere sürecinde 

altı faslı (İşçilerin Serbest Dolaşımı, 
Enerji, Yargı ve Temel Haklar, Ada-
let, Özgürlük ve Güvenlik, Eğitim ve 
Kültür ve Dış, Güvenlik ve Savunma 
Politikası) tek yanlı olarak bloke et-
tiğini açıklamıştır. Gelinen noktada, 
katılım müzakerelerinde 14 faslın 
açılması, tüm fasılların geçici olarak 
kapatılması AB Konseyi ve Rum tara-
fının engellemeleri nedeniyle bloke 
edilmiş durumdadır.

Kıbrıs meselesine çözüm çabala-
rı değerlendirildiğinde, son olarak 
Mayıs 2015’te başlayan müzakere 
turunda varılan yakınlaşmalar çö-
züm umutlarını artırmıştır. İsviç-
re’nin Crans Montana kasabasında 
Haziran-Temmuz 2017 tarihlerinde 
Ada’daki iki toplumun yanında ga-
rantör ülkelerin ve AB’den temsil-
cilerin katılımıyla toplanan Kıbrıs 
Konferansı, Rum tarafının uzlaşmaz 
tutumu nedeniyle sonuçsuz kalmış-
tır. 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde 
adadaki iki taraf ve garantör ülke-
lerin temsilcileri çözüme yönelik 
ortak zemin oluşturmak amacıyla 
BM Genel Sekreterinin himayesinde 
Cenevre’de düzenlenen gayri-resmi 
toplantıda bir araya gelmiş, ancak 
toplantıdan bir sonuç alınamamıştır. 
Kıbrıs Türk tarafı toplantıda egemen 
eşitlik temelinde iki devletli çözüm 
vizyonunu dile getirmiştir. 
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Kısıtlama (Restriction)

Bkz. Kısıtlama Yasağı

Kısıtlama Yasağı 
(Prohibition of 
Restrictions)

–İlke GÖÇMEN–

Kısıtlama yasağı, iç pazara erişmeye 
yönelik tekniklerden negatif bütün-
leşmenin alt unsurlarından birisidir. 

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 
temel serbestîler ile ilgili ortak çer-
çeve kullanmaktadır. Herhangi bir 
somut uyuşmazlık yönünden, birin-
ci aşamada, o somut uyuşmazlık ile 
ilgili olan ve o uyuşmazlığı çözecek 
düzenleme getiren bir Avrupa Bir-
liği (AB) tasarrufu, yani pozitif bü-
tünleşme, var mı diye bakılır. Eğer 
varsa uyuşmazlık ona göre çözülür. 
Eğer yoksa ikinci aşamada, o somut 
uyuşmazlık temel serbestîlerden 
herhangi birisinin uygulama alanı 
içinde kalıyor mu diye bakılır. Eğer 
kalıyorsa üçüncü aşamada, o somut 
uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal ön-
lem, temel serbestîler bakımından, 
vatandaşlık temelinde doğrudan 
ayrımcılık veya vatandaşlık temelin-
de dolaylı ayrımcılık veya kısıtlama 

oluşturuyor mu diye bakılır. Eğer 
oluşturuyorsa dördüncü aşamada, 
o somut uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulu-
sal önlem haklı gösterilebilir nitelik-
te mi diye –haklı gösterme– bakılır. 
Eğer haklı gösterilebilir nitelikte de-
ğilse AB hukukuna aykırılık oluşmuş 
demektir, dolayısıyla o önlem bir ke-
nara bırakılır ve somut uyuşmazlık 
temel serbestîler uyarınca çözülür.

Kısıtlama yasağı yukarıdaki ortak 
çerçevenin üçüncü aşaması ile ilgili-
dir. ABAD’ın yerleşik içtihat hukuku 
uyarınca serbestînin kısıtlanması, 
kural olarak, yasaktır. Bir ulusal ön-
lem, vatandaşlık temelinde ayrımcı-
lık yapmamakla birlikte, serbestîyi 
kısıtlıyorsa ortada serbestînin kısıt-
lanması var demektir. Başka bir ifa-
deyle ihtilaflı önlem, bir başka Üye 
Devletin mal, istihdam, hizmet veya 
sermaye pazarına erişimi daha güç 
hâle getiriyorsa, yani pazara erişimi 
güçleştirme söz konusuysa serbestî-
yi kısıtlıyor olarak kabul görür.

Kısıtlama yasağı, ABAD içtihat huku-
ku çerçevesinde, öz itibariyle aynı 
olmakla birlikte, yöntem / formülas-
yon olarak her bir serbest dolaşım 
bakımından farklılaşabilmektedir. 
Malların serbest dolaşımı alanında, 
özellikle ithalat yönünden miktar 
kısıtlaması ve eş etkili tedbir ya-
sağı bakımından, kısıtlama yasağı 
ile ilgili tekil ve açık bir formül bul-
mak zordur. Bununla birlikte, Com-
mission v Italy kararı (C–110/05) ile 
belirtildiği üzere, Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) 
md. 34 –diğerinin yanında– “Birlik 
ürünlerinin ulusal pazarlara serbest 
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erişimini sağlama ilkesine saygı gös-
terme yükümlülüğünü yansıtmakta-
dır”. Bu çerçevede, ürün gerekliliği 
ile ilgili ulusal önlemler miktar kısıt-
lamasına eş etkili tedbir sayılırken 
satış düzenlemesi ile ilgili ulusal ön-
lemler, kural olarak, miktar kısıtla-
masına eş etkili tedbir sayılmaz. Ne 
ürün gerekliliği ne de satış düzen-
lemesi ile ilgili olan, fakat “bir baş-
ka Üye Devlet kökenli ürünlerin bir 
Üye Devlet pazarına erişimini güç-
leştiren her türlü diğer önlem de” 
miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir 
sayılır. Kişilerin ve hizmetlerin ser-
best dolaşımı alanında, kısıtlama 
yasağı ile ilgili varış devletine karşı 
ve köken devletine karşı farklı for-
mülasyonlar mevcuttur. Varış devle-
tine karşı kullanıldığında, temel ser-
bestînin kullanımını zorlaştırmaya 
ya da daha az çekici kılmaya elverişli 
ulusal önlemler bu serbestîye yöne-
lik engel oluşturur. Köken devletine 
karşı kullanıldığında, bir kişiyi kendi 
devletinden ayrılmaktan alıkoyan 
veya caydıran ya da bir kişiyi do-
laşım serbestîsi hakkını kullanma-
sı nedeniyle dezavantajlı konuma 
getiren her türlü önlem temel ser-
bestîye yönelik engel oluşturur. Ser-
mayenin serbest dolaşımı alanında, 
bir kişiyi bir başka Üye Devlette ya-
tırım yapmaktan vazgeçirmeye veya 
caydırmaya elverişli önlemler ile 
böyle bir yatırımı daha az çekici hale 
getirmeye elverişli önlemler serma-
yenin serbest dolaşımı yönünden 
kısıtlama oluşturur.

Serbestînin kısıtlanması, kural ola-
rak, yasaktır. Serbestîyi kısıtlayan 
bir ulusal önlem, hem kurucu ant-

laşmadaki istisnalar hem de kamu 
yararına ilişkin ağır basan sebepler 
temelinde ve orantılılık ilkesi ile 
uyumlu olmak kaydıyla haklı göste-
rilebilir. 

Kısıtlama yasağına örnek olarak Ca-
ixaBank kararı (C–442/02) gösterile-
bilir. 
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Kısıtlayıcı Tedbirler 
(Restrictive Measures) 
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Kirleten Öder Prensibi 
(Polluter Pays Principle) 

–Melis BOSTANOĞLU–

Kirleten Öder Prensibi, çevreyi kir-
letenlerin kirliliği önleme ve kontrol 
etme tedbirlerinin masraflarından 
sorumlu olması anlamına gelmek-
tedir. Bu prensip ilk defa Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın 
(OECD) 26 Mayıs 1972 tarihli öne-
risinde ortaya atılmıştır. Bu öneri 
maddesi, “Kirletici, çevrenin kabul 
edilebilir bir durumda olmasını sağ-
lamak için kamu makamları tarafın-
dan karar verilen tedbirleri yerine 
getirme masrafını üstlenmelidir” 
demektedir. Kirleten Öder Prensibi, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun 
1973-1976 yıllarını kapsayan ilk 
çevre eylem planının içeriğinde de 
kendisine yer edinmiştir. Bu prensip 
daha sonra 1992 yılında Rio de Ja-
neiro’da gerçekleştirilen Birleşmiş 
Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma 
Konferansı’nda büyük çapta ele alın-
mıştır.

Avrupa Birliği (AB), Kirleten Öder 
Prensibi’ni çevresel zararın önlen-
mesi ve iyileştirilmesine yönelik çev-
resel yükümlülük konulu 2004/35/
EC sayılı yönerge ile hayata geçirmiş-
tir. Üye ülkelere de 30 Nisan 2004 
yılı itibariyle bu yönergeyi kendi 
mevzuatlarına dâhil etmeleri için üç 
senelik bir zaman vermiştir. Bu yö-
nerge toprağa, su kaynaklarına, do-
ğal yaşam alanlarına ve korunan tür-
lere zarar veren şirketlerin önleyici 
ve iyileştirici eylemler alınması için 

gerekli tüm masraflardan sorumlu 
olmasını öngörmektedir. Bu yöner-
genin Üye Devletlerin iç hukukuna 
aktarılması 2010 yılının temmuz 
ayında tamamlanmıştır. Ancak 2016 
yılında yayımlanan bir rapor, Kir-
leten Öder Prensibi’nin önleme ve 
hasarları ele almada etkili olmasına 
rağmen, tam potansiyeline ulaşma-
dığını ortaya koymuştur.
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Kişilerin Serbest Dolaşımı 
(Free Movements of 
Persons) 

–T. Mesut EREN–

Kişilerin serbest dolaşımı, Avrupa 
Birliği’nin (AB) temel özgürlükle-
rinden biridir ve hukuki alt yapısını 
1957 tarihli Roma Antlaşması’ndan 
alır. AB üyesi ülkelerin vatandaşları 
o dönemde işçilerin serbest dolaşı-
mı ve yerleşme özgürlüğü kavramı 
içerisinde ekonomik faaliyetlerin bir 
öznesi olarak görülmüşlerdir. Ser-
best dolaşım hakkı, derinleşen AB 
entegrasyonuna paralel olarak 1992 
tarihli Maastricht Anlaşması’nda 
ilk kez AB Vatandaşlığı kavramı or-
taya atılmıştır. AB Vatandaşlarının 
AB sınırları içerisinde herhangi bir 
kısıtlamaya uğramadan dolaşabil-
meleri bir vatandaşlık hakkı olarak 
görülmeye başlanmıştır. AB içerisin-
de ulusal sınırların aşamalı olarak 
kaldırılması süreci 1985 tarihinde 
imzalanan Schengen Anlaşması ile 
başlamış ve 2004 yılında çıkarılan 
ve AB Vatandaşları ile aile üyele-
rinin, Birlik sınırları içinde serbest 
dolaşımı ve yerleşimini düzenleyen 
bir direktifle (Bkz. Serbest Dolaşım 
Direktifi) garanti altına alınmıştır. 
Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe 
girmesiyle AB Antlaşması’nın 3(2) 
maddesi, AB’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma’nın (ABİHA) 21. mad-
desi ve AB Temel Haklar Şartı’nın 
45. maddesinde düzenlenerek, AB 
norm hiyerarşisinin en üst noktasına 
taşınmıştır. AB Vatandaşlarının sahip 
oldukları bu hakkın detaylarına ba-

kacak olursak şunları söyleyebiliriz: 
Birlik vatandaşları, herhangi bir AB 
üyesi ülkede 3 ayı aşmayan seyahat 
ve konaklamalarda vize veya oturma 
iznine sahip olmadan pasaport veya 
kimlik belgesiyle kalabilirler. Kalınan 
ülke kayıt tutabilmek amacıyla tek 
taraflı bir bildirim zorunluluğu geti-
rebilir. Üç ayı aşan kalışlarda ise (ça-
lışmıyorsa) AB vatandaşları ve aile 
bireylerinin yeterli mali kaynağa ve 
bir sağlık sigortasına sahip oldukla-
rını kanıtlamaları gerekir. Bu uygu-
lamanın amacı üye ülkenin sosyal 
güvenlik sistemine yük oluşturmala-
rının önlenmesidir. Bu durumda da 
bir oturma izni alınması beklenmez. 
Ancak kayıt ve bildirim yükümlülü-
ğü getirilebilir. AB vatandaşlarıyla 
evli 3. Ülke vatandaşlarından otur-
ma iznine başvurmaları beklenir. AB 
üyesi bir ülkeye giriş ve yerleşme 
haklarının kısıtlanması ancak kamu 
çıkarı, kamu sağlığı ve kamu güven-
liği gibi önemli ve kanıtlanabilir ne-
denlerle söz konusu olabilir. Burada 
da orantılılık ilkesinin gözetilmesi 
gerekmektedir. Suç işlemeyi alışkan-
lık haline getirmiş bir kişinin ülkeye 
girişi reddedilebilir veya ülkede bu-
lunuyorsa sınır dışı edilmesi düşünü-
lebilirken, sadece 2 kere trafik cezası 
verilen bir AB vatandaşının bu tür 
kısıtlamalara tabi tutulması orantı-
sız uygulamalara örnek oluşturabilir. 
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The Schengen Agreement between 
the Governments of the States of 
the Benelux Economic Union, the 
Federal Republic of Germany and 
the French Republic on the gradual 
abolition of checks at their common 
borders, OJ. L 239 from 22.9.2000. 

https://eur-lex.europa.eu/legal con-
tent/EN/

Kişilerin ve Hizmetlerin 
Serbest Dolaşımı (Free 
Movement of Persons 
and Services)

Kişilerin ve hizmetlerin serbest dola-
şımı, öz itibariyle, AB İç Pazarı’ndaki 
dolaşım serbestîlerinden işçilerin 
serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve 
hizmetlerin serbest dolaşımını ifa-
de etmek üzere kullanılmaktadır. 

Kişisel Veriler  
(Personal Data)

–Merve AĞZITEMİZ–

Kişisel veri, en geniş şekilde, kimli-
ği tanımlı ya da belirlenebilir kişile-
re ait olan veriyi ifade etmek üzere 
kullanılan bir kavramdır. Kişisel veri, 
aynı zamanda bir araya getirildiğin-
de bir kimsenin belirlenebilmesi 
sonucunu doğuran veriler ve şifre-
lenmiş ancak tekrar kullanılarak bir 
kimsenin belirlenmesine yarayan 
verileri de kapsamaktadır. Bu bağ-
lamda kişinin belirlenebilme imkânı 
kesin ve geri döndürülemez şekilde 
ortadan kalkmış veriler kişisel veri 

kapsamı içerisinde kalmayacaktır. 

1980’li yıllardan itibaren yaşanan 
teknolojik gelişmeler ile birlikte veri 
işleme ve saklama konuları daha yo-
ğun olarak tartışılmaya başlanmıştır. 
Özellikle kişisel verilerin ticari ola-
rak kullanımı ve Avrupa Birliği (AB) 
Üye Devletleri arasında mevzuat ve 
uygulamadaki uyumsuzluk bu alan-
da bir çalışma yapılmasını gerekli 
kılmıştır. 1990 yılında çalışmalarına 
başlanan veri korunmasına ilişkin 
direktif 1995 yılında kabul edilmiş 
ve üç yıl sonra yürürlüğe girmiştir 
(95/46 sayılı Direktif). Bu direktif, 
gerek Üye Devletlerin ulusal mevzu-
atlarını uyumlaştırma gerek verinin 
serbest dolaşımını sağlama bakımın-
dan önemli bir araç olmuştur. Ancak 
teknolojik gelişmelerin oldukça hızlı 
ilerlemesi ve bu ilerleme Avrupa İn-
san Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) 
ve Temel Haklar Şartı’nda (THŞ) yer 
alan özel hayatın gizliliği, kişisel ve-
rilerin korunması ve aile hayatına 
saygı gibi temel haklar çerçevesinde 
değerlendirildiğinde bu düzenleme-
lerin revize edilmesi ihtiyacı doğ-
muştur. Bu bağlamda bir veri koru-
ma reformu üzerinde uzlaşılmış ve 
bu alanda çalışmalara başlanmıştır.  

AB’de bu alanda yapılan en önemli 
çalışmalardan birisi Genel Veri Koru-
ma Tüzüğü’nün (2016/679 sayılı Tü-
zük) çıkarılması olmuştur. Bu Tüzük, 
24 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe 
girmiş ve uygulaması 25 Mayıs 2018 
tarihinde başlamıştır. Bu Tüzük, ve-
rinin işleniş şekli ve saklanması gibi 
konulardaki ayrımlar gözetilmek-
sizin kişisel verileri ve bu verilerin 
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dolaşımını koruma altına almaktadır. 
Bu bağlamda isim, kimlik numara-
sı, konum verileri gibi verilerin yanı 
sıra kişinin fiziksel, fizyolojik, gene-
tik, ruhsal, ekonomik, kültürel veya 
toplumsal kimliğine özgü faktörleri 
de kişinin belirlenebilmesi sürecine 
katarak bu olguları da koruma altı-
na almış olmaktadır. Kişisel verilerin 
profesyonel ya da ticari bağlamda 
kullanılmadığı durumlar ve salt kişi-
sel alanda kullanımı Tüzüğün kapsa-
mı dışında kalmaktadır. Bu bağlam-
da kişisel alanın dışarısına çıkartılan 
veriler bakımından Tüzükte yer alan 
düzenlemeler devreye girmektedir. 
Bu Tüzük vefat edenler ile tüzel ki-
şileri kapsamamaktadır. Bu Tüzük ile 
birlikte kişilerin temel haklarının ko-
runması kuvvetlenmiş, aynı zaman-
da teknolojik gelişmeler ve bu geliş-
melerin iş hayatında kullanılması ve 
verinin serbest dolaşımı arasında bir 
denge oluşturulmuştur. Aynı zaman-
da Üye Devletlerin mevzuatlarının 
uyumlu hale getirilmesi bakımından 
da önemlidir. 

Bunun tamamlayıcısı olarak 
2018/1725 sayılı Tüzük de; AB ku-
rumları, organ, ofis ve ajanslarının 
kullanıp işleyebileceği kişisel veri-
lere dair düzenlemeleri yapmakta-
dır. 2018 yılında yürürlüğe giren bu 
Tüzük, bağımsız bir AB organı olan 
Avrupa Veri Koruma Denetçiliği’ni 
oluşturmuştur. Denetçi, AB kurum-
larında kişisel verilerin korunması 
bakımından yapılan uygulamaları 
takip etmekle ve şikayetlerin soruş-
turulması yetkileriyle donatılmıştır. 
Veri Koruma Denetçiliği’nin yanı sıra 
Komisyon, kendi bünyesinde kişisel 

verilerin korunması kurallarını takip 
ve uygulama bakımından bir Veri Ko-
ruma Görevlisi atamıştır. Veri Koru-
ma Görevlisi, Veri Koruma Denetçisi 
ile işbirliği yaparak, veri koruma ku-
rallarının iç uygulamalarını sağlamak 
ile görevlidir. Bundan başka, kişisel 
verileri toplayan ve işleyen ve belir-
li kriterlere sahip kuruluşlar da veri 
koruma görevlisi bulundurmakla yü-
kümlüdür.

AB’de kişisel verilerin korunması aynı 
zamanda cezai boyutuyla da ele alın-
mıştır. Bu amaçla 2016 yılında işle-
nen suçlarla ilgili ya da cezaların in-
fazına ilişkin kişisel veriler ve bu veri-
lerin serbest dolaşımına ilişkin olarak 
bir direktif hazırlanmıştır (2016/680 
sayılı Direktif). 

Ayrıca, THŞ md. 8 doğrudan kişisel 
verilerin korunması ile ilgilidir. Buna 
göre herkes, kendisine ilişkin kişisel 
verilerin korunmasını isteme hakkı-
na sahiptir. Kişisel verilerin belirtilen 
amaçlar için ve ilgili kişinin muvafa-
katine veya yasada öngörülen başka 
meşru temele dayalı olarak adil şekil-
de kullanılması gerektiği ve herkesin 
kendisi hakkında toplanmış olan bil-
gilere erişme ve bunlarda düzeltme 
yaptırma hakkına sahip olduğu da 
ayrıca düzenlenmiştir. Yine, bu kural-
lar ile uyum bağımsız bir otoritenin 
denetimine tabi tutulacaktır. Nitekim 
Üye Devletlerde bu maddeden hare-
ketle ulusal veri koruma makamları 
kurulmuştur. Bu yetkili kuruluşlar, 
verilerin korunmasına ilişkin ulusal 
hukuk ve Genel Veri Koruma Tüzüğü 
kapsamında şikayetleri değerlendirip 
karar vermekte, aynı zamanda ulusal 
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düzeyde kişisel verilerin korunması 
bakımından uzman görüşleri de ha-
zırlamaktadır. 

AB veri koruma kuralları genel olarak 
ele alındığında, ne zaman toplandık-
ları önemli olmaksızın kişisel veri-
leri korumayı amaçlamaktadır. Bu 
korumanın en önemli taraflarından 
birisi ise, ilgili kuralların hem AB’de 
bulunan tüzel kişileri hem de AB dı-
şında bulunan ancak AB’de hizmet 
sağlayan ve AB’de yaşayan vatandaş-
lardan veri toplayan ya da yeniden 
kullanan tüzel kişileri kapsamasıdır.
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Kohl, Helmut (1930-2017) 

–Zafer Can DARTAN–

Helmut Kohl, 1930 yılında Alman-
ya’da doğmuştur. Frankfurt Üniversi-
tesi’nde başladığı hukuk öğrenimini 
yarıda bırakmış ve daha sonra Hei-
delberg Üniversitesi Tarih ve Siyaset 

Bölümü’nde eğitimini tamamlamış 
ve aynı üniversiteden doktora dere-
cesi almıştır. 1947 yılında 17 yaşında 
iken Hristiyan Demokrat Birlik Partisi 
(CDU) gençlik koluna üye olarak siya-
si kariyerinde ilerlemiştir.

1959-1969 yıllarında Rheinland-Pfalz 
Eyalet Meclisi üyesi olan Kohl, 1969-
1976 yılları arasında aynı eyalette 
başbakanlık yapmıştır. Daha sonra 
siyasi kariyerine federal düzeyde de-
vam eden Kohl, yine 1969’da genel 
başkan yardımcılığı görevini üstlen-
diği CDU’nun 1973 yılında genel baş-
kanı olmuştur. 1976 yılında Federal 
Parlamento’ya giren Kohl, 1982 yı-
lında Almanya Şansölyesi olmuş ve 
16 yıl bu görevi sürdürerek Almanya 
siyasi tarihine adını yazdırmıştır. 

1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkıl-
ması ve Almanya’nın birleşmesinde-
ki rolü Kohl’ün kariyerinin zirvesine 
ulaşmasında etkili olmuştur. Kohl, 50 
yıl süren Soğuk Savaş’ın sona erme-
sinin ardından 3 Ekim 1990 tarihinde 
Doğu ve Batı Almanya’nın birleşme-
siyle sağlanan Alman birliğinin mi-
marı olarak büyük övgü toplamıştır. 
(Bkz. Almanya’nın Yeniden Birleş-
mesi) Yine iki Almanya’nın birleşme-
si sonrasında 1990’da yapılan ilk fe-
deral parlamento seçimini kazanmış 
ve birleşik Almanya’nın ilk şansölyesi 
olmuştur.

Kohl’ün siyasi başarıları arasında, 
1980’lerden itibaren Almanya ile 
Fransa arasındaki yakınlaşma süreci-
ne yaptığı katkılar da yer almaktadır. 
1984 yılında Fransa’daki Verdun as-
keri mezarlığında düzenlenen tören-
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de, Fransa Cumhurbaşkanı François 
Mitterand ile el ele çekilen fotoğrafı 
Fransız-Alman dostluğunun sem-
bollerinden biri haline gelmiştir. 
Kohl ayrıca, “Birleşik Avrupa” fik-
rinin güçlü savunucularından biri 
olarak Soğuk Savaş sonrası dönem-
de Merkezi ve Doğu Avrupa ülke-
lerinin AB üyeliğine kabul edilmesi 
ve böylece Avrupa’nın bütünleşme 
sürecinin süratle tamamlanmasında 
önemli bir rol oynamıştır. 

Kohl, 1998’de yapılan federal par-
lamento seçimini Sosyal Demokrat 
Parti’nin kazanmasının ardından 
şansölyelik görevini Gerhard Schrö-
der’e teslim etmiştir. Kohl, CDU’da 
bir tür üstün hizmet nişanı anlamı-
na gelen “Onursal Başkan” seçil-
miştir. Kohl, kendisinden sonra CDU 
Genel Başkanı ve daha sonra Şan-
sölye olan Angela Merkel’in siyasi 
yaşamında etkin bir rol oynamıştır. 
Doğu Almanyalı politikacıya kıla-
vuzluk yapan Kohl, Merkel’i önce 
1990 yılında aile bakanlığına, ardın-
dan da çevre bakanlığına atamıştır. 
Kohl’den sonra partinin genel baş-
kanı olan Merkel, 2005’te Almanya 
Şansölyesi seçilmiştir. 2000 yılında 
CDU’da ortaya çıkan bağış skandalı 
Kohl’ün siyasi kariyerine gölge dü-
şürmüştür. Bağışların kayda geçme-
den parti faaliyetlerinde kullanıldı-
ğının ortaya çıkması üzerine Meclis 
Başkanı Wolfgang Thierse, CDU’yu 
40 milyon Alman markı cezaya çarp-
tırmış, CDU yönetimindeki yaşanan 
iç çekişmeler sonucu, Kohl parti-
nin onursal başkanlığından istifa 
etmiştir. Kohl, 16 Haziran 2017’de, 
87 yaşında yine doğduğu kent olan 

Ludwigshafen’de hayata gözlerini 
yummuştur. 
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Kolluk Kuvvetleri 
İşbirliği Ajansı (Agency 
for Law Enforcement 
Cooperation)

Bkz. Avrupa Polis Ofisi

Kombine Nomenklatür 
(Combined 
Nomenclature)

–Zafer Can DARTAN–

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin dış 
ticaret istatistiklerini daha detaylı 
izleyebilmek için Kombine Nomenk-
latür adlı 8 haneli ortak bir kod kul-
lanmaktadır. Kombine Nomenklatür 
(Combined Nomenclature – CN), 
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Birlik üyesi ülkelerin ticaretini daha 
detaylı izlemek için 6 haneli Armo-
nize Sisteme 2 hane eklenerek oluş-
turulmuştur. Başka bir ifadeyle, CN 
= HS Code + 2. Türkiye, AB ile Güm-
rük Birliği içersinde olmasından do-
layı, Türkiye’nin 8 haneli kodları ve 
ürün grupları AB ülkeleri ile uyumlu 
hale getirilmiştir. 

Türk Gümrük Tarife cetvelinde 10 
haneli olan “Milli alt açılım kodu” 
farklı vergi uygulamalarımız için 
açılan pozisyonlar olmakla birlikte 
pratikte kullanılmamaktadır. Bu ne-
denle, Türkiye’de gümrük vergileri 
12 haneli kodlarla belirlenmektedir. 
Tarife cetvelinde, 12 haneli kod olan 
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 
(GTİP), ülkemizde ürünlerin en de-
taylı haliyle sınıflandıran, ürünlerin 
gümrük vergilerinin tahakkuk etti-
rildiği ve istatistiksel amaçlarla kul-
lanılan koddur. Kısaca, Türk Gümrük 
Cetvelinin ilk 6 hanesi Armonize 
Sistemi, sonraki iki hane (8’li kod) 
AB Kombine Nomenklatür – CN ko-
dunu, sonraki iki hane milli alt açı-
lım kodunu (10’lu kod) ve 12 haneli 
kod ise istatistik açılımı olan GTİP’i 
ifade etmektedir. Teknik olarak her 
bir kod ayrı bir isimle adlandırılmak-
tadır. Türkiye 1996 yılında Gümrük 
Birliği’ne katıldıktan sonra AB Kom-
bine Nomenklatürüne dayalı olarak 
12 rakamlı gümrük tarifesi istatistik 
pozisyonunu kullanmaya başlamış-
tır. 

Okuma Listesi

T.C Ticaret Bakanlığı: ‘’Tarife Sınıf-
landırması Nasıl Yapılır?’’ 

https://gumrukrehberi.gov.tr

Trade Atlas: ‘’GTİP Sorgulama’’, 

https://www.tradeatlas.com/tr/
page/gtip-nedir-gtip-no-sorgulama-
gtip-no-ogrenme 

OAİBl: ‘’Gümrük Tarifesi Nedir?’’

https://www.oaib.org.tr/tr/bilgi-mer-
kezi-sikca-sorulan-sorular-gumruk-ta-
rifesi-nedir.html 

Komisyon (Commission) 

–Kamuran REÇBER–

Avrupa Toplulukları’nın kuruluşun-
dan sonraki dönemde 1965 yılında 
imzalanan ve 1967 yılında yürürlü-
ğe giren Füzyon Antlaşması md. 9 
gereğince, Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu Yüksek Otoritesi, Avrupa 
Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Komisyonları 
birleştirilmiş ve o dönem itibarıyla 
bir Avrupa Toplulukları Komisyonu 
oluşturulmuştur. Günümüzde Avru-
pa Komisyonu ya da Komisyon ola-
rak nitelendirilen bu kurum, Avrupa 
Birliği’nin (AB) özellikle yürütmeye 
(yasama, denetleme vb. görevle-
ri de bulunmaktadır) ilişkin yetki 
kullanma yetkisiyle donatılan ana 
kurumlarından birisidir. Komisyon, 
kurucu antlaşmalar itibarıyla kendi-
sine tanınan yetkileri kendi spesifik 
yapısı itibarıyla kullanmaktadır. 

Komisyon üyeleri, Üye Devletleri 
değil AB’yi temsil etmektedir. Böyle 
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olmakla birlikte sadece Üye Devlet-
lerin uyrukluğunda bulunan kişiler 
Komisyon üyesi olabilmektedir. AB 
Zirvesi ve Konsey’de Üye Devletle-
rin ulusal çıkarlarının temsili önce-
likli olmaktadır. Oysaki, Komisyon, 
AB’nin genel çıkarlarını gözetmekte 
ve bu amaçla uygun girişimlerde 
bulunmaktadır. Komisyon, gerek 
yapısı gerek kurucu antlaşmalar ta-
rafından kendisine tanınan yetkiler 
itibarıyla uluslarüstü bir karaktere 
sahip olmakta ve AB’nin bütün çı-
karlarını gözetmektedir.

Komisyon’un yapısı, basit çoğun-
luk / oy çokluğu ile karar alması ve 
kullandığı yetkiler itibarıyla bu ku-
rumun uluslarüstü niteliğe sahip ol-
duğunu söylemek mümkündür. Bu 
anlamda Komisyon üyeleri seçilip 
atandıktan sonra ulusal çıkarları de-
ğil, AB’nin çıkarlarını temsil etmek-
tedir. Komisyon üyeleri, görevleri 
sona erdikten sonra da görevleriyle 
uyumlu eylemler gerçekleştirme ve 
işlemler tesis etme yükümlülüğü al-
tındadır. Komisyon üyelerinin seçi-
minde kişisel beceri, Avrupa değer-
lerini özümseme veya bu değerlere 
bağlılık, bağımsızlık ve tarafsızlık 
önemli kriterler olmaktadır. Komis-
yon üyeleri özellikle görevleri esna-
sında uyrukluğunu taşıdıkları Üye 
Devlet(ler)in ulusal çıkarlarını veya 
mensubu oldukları siyasal partilerin 
çıkarlarını temsil edememektedir.
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Komisyon Başkanı 
(President of the 
Commission)

–Kamuran REÇBER–

Avrupa Birliği (AB) bünyesinde ana 
kurum olarak görev yapan Komis-
yon’un doğal olarak Başkanı bulun-
maktadır. Komisyon Başkanı, Kon-
sey tarafından nitelikli oy çokluğu 
ile karar alınarak tayin edilmekte 
ve bu tayin, Avrupa Parlamentosu 
tarafından onaylanmaktadır. Komis-
yon Başkanı, Komisyon’un görevini 
icra ettiği çerçevede yönlendirme-
leri tanımlamakta, Komisyon’un ey-
lemlerinin etkin, tutarlı ve mesleki 
işbirliği içinde olmasını sağlamak 
amacıyla Komisyon’un iç organizas-
yonuna karar vermekte, Komisyon 
üyeleri arasından, Yüksek Temsil-
ci’nin dışındaki diğer Başkan Yar-
dımcılarını atamaktadır. 

Komisyon Başkanı, üyelikle bağdaş-
mayan bir eylemde bulunan veya 
işlem gerçekleştiren Komisyon üye-
lerinden birinin istifa etmesini iste-
yebilmektedir. Komisyon Başkanı, 
Yüksek Temsilci’nin istifasını da ta-
lep edebilmektedir.

Komisyon Başkanı, Komisyonun ça-
lışmalarının hazırlanmasından ve 
kararlarının uygulanmasından özel 
olarak sorumlu oldukları eylem 
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alanlarını Komisyon üyelerine ver-
mektedir. Komisyon Başkanı, Komis-
yon üyelerine verdiği bu görev alan-
larını her zaman değiştirebilmekte 
ve Komisyon üyeleri arasından ya-
pısını belirlediği ve Başkanını atadığı 
sürekli veya özel gruplar kurabilmek-
tedir. Komisyon Başkanı, bu grupla-
rın görev süresini belirlemekte ve 
işleyiş yöntemlerini onaylamaktadır. 
Komisyon üyelerinin grupları, Komis-
yon Başkanı tarafından belirlenen si-
yasi yönlendirmelere ve göreve göre 
ve Komisyon tarafından öngörülen 
stratejik öncelikler ve amaçlar çer-
çevesinde, Komisyon çalışmalarının 
hazırlanmasına ve koordinasyonuna 
katkıda bulunmaktadır.
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Komitoloji (Comitology)

–A. Aslı BİLGİN–

Lizbon Antlaşması (2009) öncesi ve 
sonrası olmak üzere iki farklı süreç-
te ele alınması gereken komitoloji 
prosedürü Konsey tarafından kabul 
edilen tasarrufların Komisyon ta-
rafından yürütülmesi, uygulanması 
amacıyla Üye Devlet temsilcilerin-
den oluşturulan komitelerle işbirliği 

içerisinde uygulama tasarruflarının 
hayata geçirilmesi sürecine verilen 
isimdir. Her ne kadar antlaşmalarda 
uygulama yetkisinin Konsey tarafın-
dan Komisyon’a aktarıldığı ölçüde 
Komisyon tarafından yerine getiri-
leceği düzenlenmişse de (Avrupa 
Ekonomik Topluluğu (AET) Antlaş-
ması md. 211/4, 202/3), Komitoloji 
Prosedürü Avrupa Tek Senedi (ATS) 
(1987) ile antlaşmalarda yapılan de-
ğişiklikle önce kurucu antlaşmalara 
(ATS ile değişik AET Antlaşması md. 
145), buna dayanarak Konsey tara-
fından alınan 87/373 sayılı Karar ile 
Birlik hukukuna dahil olmuştur. Böy-
lece, kurucu antlaşmada Komisyon’a 
tanınan bu yetki, komitelerin dahili 
ile Üye Devletlerin gözetiminde ger-
çekleştirilmeye başlanmıştır. 1999 
yılında prosedürü şeffaf kılmak ve 
Avrupa Parlamentosu’nun aktif ka-
tılımını sağlamak amacıyla değişik-
liğe uğrayan karar, 2006 yılında da 
birtakım değişikliklere uğramış ve 
prosedür dört farklı komite üzerin-
den yürütülmeye başlanmıştır. Üye 
Devlet temsilcilerinden oluşan ve 
Komisyon’un başkanlık ettiği bu ko-
miteler, istişari, yönetim, düzenleyici 
ve gözetimli düzenleyici olmak üze-
re dört ayrı statüde kurulmaktadır. 
İstişari prosedürde komitenin görü-
şü azami ölçüde dikkate alınırken, 
yönetim prosedüründe olduğu gibi 
bağlayıcı değildir. Ancak, düzenleyici 
ve gözetimli düzenleyici prosedür-
lerde Komisyon, komitenin görüşü-
ne uygun olarak uygulama tasarrufu 
çıkarabilmektedir. 

Lizbon Antlaşması sonrası 182/2011 
sayılı Tüzük ile uygulanmakta olan 
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komitoloji prosedürü Lizbon öncesi 
komitoloji prosedürüne tabi olan 
yetki devrine dayanan tasarrufu 
kapsam dışında tutarken, uygulama 
tasarrufu komitoloji prosedürü kap-
samında muhafaza edilmiştir.

Bugün istişari ve inceleme olmak 
üzere iki farklı komite prosedürü 
bulunmaktadır. Alınacak uygulama 
tasarrufunun niteliği ve etkisi göz 
önüne alınmak suretiyle bu iki usul-
den hangisinin uygulanacağı ilgili 
ana tasarrufa göre belirlenmekte-
dir. İlgili Tüzük md. 2’de inceleme 
prosedürünün ortak tarım politi-
kası ve ortak balıkçılık politikası, 
güvenlik ve asayiş, hayvan ve bitki 
sağlığının veya güvenliğinin korun-
ması, ortak ticaret politikası, vergi 
ve genel uygulama alanına sahip ko-
nularda uygulanabileceği düzenlen-
miştir. Sayılan bu alanların dışında 
ise istişari prosedürün uygulanma-
sı mümkündür. İstişari prosedürde 
yine komitenin görüşü azami ölçü-
de Komisyonca göz önüne alına-
rak karar verilirken, inceleme pro-
sedüründe komitenin görüşünün 
olumlu olması halinde Komisyon’un 
uygulama tasarrufu kabul etmesi 
mümkündür. Komitenin olumsuz 
görüş sunması halinde ise Komis-
yon, üzerinde değişiklik yapmak 
suretiyle iki ay içerisinde komiteye 
yeni görüşünü sunabileceği gibi, bir 
ay içerisinde aynı önerinin değer-
lendirilmesi için itiraz komitesine 
başvurabilir. Komisyon sadece ilgili 
Tüzük md. 5/4’te belirtilen durum-
larda uygulama tasarrufu önerisini 
tasarrufa ancak öneriyi değiştirerek 
iki ay içerisinde komiteye sunabilir 

ya da değişiklik yapmaksızın bir ay 
içerisinde itiraz komitesine götüre-
bilir. Komisyon’un itiraz komitesine 
taşıdığı bir uygulama tasarrufu öne-
risinin tasarrufa dönüştürülebilmesi 
için ya itiraz komitesi olumlu görüş 
sunmalı ya da görüş sunmamalıdır. 
Aksi halde tasarrufa dönüştürüle-
mez.
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Konfederalizm 
(Confederalism) 

–Sezgin MERCAN–

Konfederasyon, iki veya daha fazla 
farklı siyasi birimin ayrı kimliklerini 
koruduğu, fakat belirlenen yetkile-
ri kolaylık, karşılıklı güvenlik ve ve-
rimlilik nedenleriyle daha yüksek 
bir otoriteye devrettiği bir hükümet 
veya yönetim sistemidir. Konfede-
ralizmde otorite veya egemenliğin 
temel dayanağı, konfederal yapı-
yı oluşturan kurucu üyelerdir. Bu 
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ve benzeri birimler yalnızca belirli 
yetkiler verilen merkezi hükümeti 
kontrol etmektedirler. Üye ülkele-
rin özerkliklerini muhafaza etme-
leri ve merkezi hükümeti kontrol 
edebilmeleri hükümetlerarası bir 
organizasyon yapısını yansıtmak-
tadır. Avrupa Birliği (AB) üye ülke-
lerin yönetimdeki ağırlıklarından 
dolayı konfederal yapılanmaya da 
örnek verilebilecek bir oluşumdur. 
Burada esnek, fakat kurumsallaş-
mış bir bütünleşme söz konusudur. 
Mutlak federal yükümlülükler bu-
lunmamaktadır. Anayasal düzeyde 
bir örgütlenme ve kurumsallaşma 
yoktur. Avrupa Toplulukları 1993 
Maastricht Antlaşması sonrasında 
AB adı altında bir konfederasyon ni-
teliği taşır hale gelmiştir. Bu sayede 
AB ve bütünleşmeyle ilgili çalışma-
lar, işlevselcilikten konfederasyona 
doğru adeta evrilmiştir. AB üyeleri 
arasında gümrük vergilerinin kal-
dırılması ve serbest ticaretin uygu-
lanması, ortak gümrük vergilerinin 
kullanılması, Ortak Tarım Politikası; 
işçilerin serbest dolaşımı; sermaye-
nin serbest dolaşımı; AB düzeyinde 
adil rekabet koşullarının korunması; 
Parasal Birlik gibi hususlar ya da iş-
levler AB’nin konfederal niteliğinin 
göstergeleridir. 

Bu işlevler dışında, Zirve ve Bakan-
lar Konseyi AB’de kilit roller oyna-
yan kurumlardır. Bakanlar Konseyi 
hukuki düzenlemeler ve sektörel 
politika yapımı ile koordinasyonu-
nu üstlenirken, Zirve büyük ölçüde 
AB’nin siyasi yönelimi ve öncelikleri, 
yani sistem yönetimiyle ilgilenmek-
tedir. İki kurum için de ortak olan rol 

dengeleyiciliktir. Her ikisi de, adeta 
işbirliğine dayalı bir Konfederaliz-
mi yansıtırcasına, merkezcil bütün-
leşme dinamikleriyle, üye ülkelere 
veya ulusal sınırlara odaklı güç ya-
pılanmasında bulunan merkezkaç 
dinamiklere aracılık etmek zorunda-
dırlar. Avrupa bütünleşmesi farklı 
grupların temsilini sağlayan bir kon-
federal yapı olarak kabul edilirken, 
1990’lardaki demokrasi ve bölgesel 
bütünleşme ilişkisini anlama çabası 
da kendisini göstermiştir. Bir başka 
deyişle, bu çabada AB adeta bir ör-
nek olay halini almıştır. 
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Konsey (Council)

–Kamuran REÇBER–

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ya da 
AB Bakanlar Konseyi olarak isimlen-
dirilen kurum aslında Konsey’dir. 
Konsey’in AB hukuk sisteminde 
diğer görevlerinin yanı sıra yasama 
yetkisi ve görevi de bulunmaktadır. 
Avrupa Toplulukları’nın varlığını 
koruduğu dönemde bu kurum Av-
rupa Toplulukları Konseyi şeklinde 
isimlendirilmekteydi. Konsey, AB 
sisteminde çeşitli tertiplerde top-
lanabilmektedir. Konsey’in gerek 
AB Antlaşması gerek AB’nin İşleyi-
şi Hakkında Antlaşma’nın ilgili dü-
zenlemelerinde görevleri, yetkileri 
ve yapısı belirlenmiştir. Ancak, bu 
konuda her iki antlaşmanın birçok 
düzenlemesinin incelenmesi ge-
rekmektedir. Zira, iki Antlaşmada 
da Konsey’e ait görev ve yetkiler 
dağınık olarak yer almaktadır.

Konsey, temsil ettiği Üye Devleti 
taahhüt altına sokan ve oy kullan-
ma hakkı olan Bakan düzeyindeki 
her Üye Devletin bir temsilcisinden 
oluşmaktadır. Konsey, bütçe ve ya-
sama fonksiyonlarını Avrupa Parla-
mentosu ile birlikte icra etmekte-
dir. Konsey, kurucu antlaşmaların 
öngördüğü koşullara uygun olarak 
koordinasyon ve politika tanım-
lama fonksiyonlarını yerine getir-
mektedir. Konsey’in görev ve yet-
kileri içerisinde en önemli olanları, 
yasamaya ve karar almaya ilişkin-
dir.
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Konvansiyon 
(Convention) 

–İlke GÖÇMEN–

Konvansiyon, İngilizce dilinde 
“Convention” esasında Türkçe kar-
şılık olarak “Sözleşme” anlamına 
da gelmekteyse de Avrupa bütün-
leşmesi özelinde ayrı bir anlama da 
kavuşmuştur. Bu açıdan, Konvansi-
yon yöntemi, 1990’lı yılların sonla-
rından itibaren anayasal nitelikteki 
belgeler bakımından hazırlık süre-
cinin bir parçası olup bugün için 
yerleşik bir zemin de kazanmıştır. 
Bu yönden, birincisi Avrupa Birliği 
(AB) Temel Haklar Şartı (THŞ) ile 
ikincisi Avrupa Anayasal Antlaş-
ması ile ilgili süreç ve üçüncüsü Liz-
bon Antlaşması (2009) ile getirilen 
kurucu antlaşma değişikliği usulleri 
incelenmelidir. 

Konvansiyon yöntemi, ilk olarak, 
THŞ’nin hazırlık sürecinin bir par-
çası olmuştur. 3-4 Haziran 1999 
tarihli Köln Zirvesi (para. 44 ve 45), 
“[AB]’nin gelişiminin mevcut aşa-
masında, Birlik düzeyinde uygula-
nabilir olan temel haklar bir Şart 
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içinde konsolide edilmelidir” tespi-
ti ile birlikte THŞ’nin hazırlık süreci 
ile ilgili kararlar almıştır. Buna göre 
(Ek IV) böyle bir Şart’ın taslağı, hem 
Avrupa Parlamentosu hem de ulu-
sal parlamentoların üyelerinin yanı 
sıra Devlet ve Hükümet Başkanları 
ile Komisyon Başkanı’nın temsilcile-
rinden oluşacak bir yapı aracılığıyla 
hazırlanmalıdır. Ayrıca, Avrupa Bir-
liği Adalet Divanı (ABAD) temsilci-
leri gözlemci sıfatıyla katılım göster-
melidir. Dahası, Ekonomik ve Sosyal 
Komite, Bölgeler Komitesi ve sosyal 
grup temsilcileri ile birlikte uzman-
lar da görüş sunmaya davet edilme-
lidir. Bu yapı, Aralık 2000 tarihli AB 
Zirvesi öncesinde bir taslak belge 
hazırlayarak sunmalıdır. 

Konvansiyon yöntemi, ikinci olarak, 
THŞ’nin hazırlık sürecindeki başa-
rının da payıyla olsa gerek, Avrupa 
Anayasal Antlaşması’nın hazırlık 
sürecinin bir parçası olmuştur. 14-
15 Aralık 2001 tarihli Laeken Zirvesi 
(para. 3), bir sonraki kurucu ant-
laşma değişikliği ile ilgili Hükümet-
lerarası Konferans hazırlıklarının 
mümkün olan en geniş katılımla ve 
şeffaflıkla olmasını sağlamak için 
bir Konvansiyon toplamaya karar 
vermiştir. Buna göre (Ek I) Konvan-
siyon, Birlik’in geleceği hakkında-
ki tartışmalarla ilgili ana tarafları 
içerecek olup Birlik’in gelecekteki 
gelişimi ile ilgili ana sorunları değer-
lendirmek ve olası çeşitli yanıtları 
belirlemeye çalışmak ile görevlen-
dirilmiştir. Konvansiyon, V. Giscard 
d’Estaing Başkan ve G. Amato ile 
J.L. Dehaene Başkan Yardımcıları 
olacak şekilde, ana hatlarıyla, Dev-

let ve Hükümet Başkanları temsilci-
leri (15), ulusal parlamento üyeleri 
(30), Avrupa Parlamentosu üyeleri 
(16) ve Komisyon temsilcileri (2) ile 
oluşacaktır. Ayrıca, aday devletler 
birer hükümet temsilcisi ve ikişer 
ulusal parlamento üyesi ile ve olu-
şabilecek herhangi bir konsensüsü 
engellememek kaydıyla sürece katı-
lacaktır. Konvansiyonun tartışmaları 
ve tüm resmi belgeleri erişime açık 
olacak, Konvansiyon AB’nin tüm 
çalışma dillerini kullanarak çalışma-
larını yürütecektir. Bundan başka, 
sivil toplumu temsil eden örgütler 
için bir “Forum” açılacaktır. Bu Fo-
rum, Konvansiyon ile bu örgütler 
arasında düzenli bilgi akışı sağlamak 
üzere yapısal bir ağ şeklini alacaktır. 
Nihayet, Başkan, Konvansiyon süre-
ci tamamlandıktan sonra AB Zirvesi-
ne sonuçları iletecektir. Bu sonuçlar, 
Birlik’in geleceği hakkındaki ulusal 
tartışmaların sonuçları ile birlikte, 
nihai kararları alacak olan Hükü-
metlerarası Konferans tartışmaları 
için bir başlangıç noktası oluştura-
caktır. 

Konvansiyon yöntemi, üçüncü ola-
rak, Lizbon Antlaşması ile birlikte 
kurucu antlaşma değişikliği süre-
cinin bir parçası olmuştur. Lizbon 
Antlaşması ile değişik AB Antlaş-
ması (md. 48), AB açısından kurucu 
antlaşma değişikliğini “olağan de-
ğiştirme usulü” ve “basitleştirilmiş 
değiştirme usulleri” şeklinde ikiye 
ayırmış olup Konvansiyon yöntemi 
önceki ile alakalıdır. Buna göre her-
hangi bir üye devlet hükümeti, Av-
rupa Parlamentosu veya Komisyon, 
kurucu antlaşmaların değiştirilmesi 
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için Konseye öneri sunabilir. Kon-
sey bu önerileri AB Zirvesine sunar. 
Ayrıca bu öneriler ulusal parlamen-
tolara bildirilir. AB Zirvesi, Avrupa 
Parlamentosuna ve Komisyona da-
nıştıktan sonra basit çoğunlukla 
önerilen değişikliklerin incelenmesi 
yönünde bir karar kabul edebilir. Bu 
hâlde iki ihtimal söz konusu olur: 
Zirve Başkanı, ulusal parlamento-
ların, üye devletlerin devlet veya 
hükümet başkanlarının, Avrupa Par-
lamentosunun ve Komisyonun tem-
silcilerinden oluşan bir Konvansiyon 
toplayabilir. Ayrıca parasal alan ile 
ilgili kurumsal değişiklikler söz ko-
nusuysa Avrupa Merkez Bankasına 
da danışılır. Konvansiyon, değişiklik 
önerilerini inceler ve üye devletler 
hükümet temsilcileri konferansı-
nın (Hükümetlerarası Konferans) 
toplanmasına yönelik bir tavsiyeyi 
konsensüsle kabul eder. AB Zirve-
si, önerilen değişikliklerin kapsamı 
gerekli kılmadığı takdirde, Avrupa 
Parlamentosunun muvafakatini al-
dıktan sonra basit çoğunlukla bir 
Konvansiyon toplamamayı kararlaş-
tırabilir. Bu durumda AB Zirvesi, üye 
devletler hükümet temsilcileri kon-
feransının (Hükümetlerarası Konfe-
rans) görev ve yetkilerini belirler. 
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Koordinasyon Refleksi 
(Coordination Reflex)

–Hatice YAZGAN–

Koordinasyon refleksi, hükümet-
lerarası nitelik taşıyan, bir başka 
deyişle, Avrupa Birliği (AB) kurum-
larından ziyade AB üyesi ülkelerin 
karar alma süreçlerinde etkin oldu-
ğu ve oybirliği ile alınan kararların 
sayısının fazla olduğu bir politika 
alanı olan dış ve güvenlik politika 
literatüründe ve Avrupa yönetişi-
minde sözü edilen bir kavram olarak 
kabul edilmektedir. Koordinasyon 
refleksi, hükümetlerarası nitelik ta-
şıyan dış ve güvenlik politikası ala-
nında, AB üye devlet temsilcilerinin, 
Konseyde ve çalışma gruplarında 
alınacak kararlarda resmi ve daha 
çok gayri resmi olarak birbirleriyle 
görüş alışverişinde bulunarak ileti-
şimlerini sürdürmeleri ve birbirle-
rinin tutumlarını dikkate almaları 
olarak tanımlanmaktadır. Bir başka 
deyişle, AB dış ve güvenlik politikası 
kapsamında alınacak kararlarda üye 
ülkeler, koordinasyon refleksiyle 
birbirlerinin görüşlerini de dikkate 
alan ve AB içindeki konsensüs kül-
türünü yansıtan şekilde davranma 
eğilimi sergilemektedir. Böylelikle 
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AB üyesi ülkelerin dış politikaları 
arasındaki etkileşim ve koordinas-
yon oluşturulabilmektedir. Koordi-
nasyon refleksi konusu literatürde 
Avrupalılaşma kavramı ile de açık-
lanabilmektedir. Yeni AB üyesi olan 
ülkeler, sosyalizasyon süreci ile dış 
politikalarını gerek AB gerekse di-
ğer üye devletler ile uyumlu hale 
getirmeye başlarlar. Ancak yine de 
kimi büyük uluslararası krizlerde AB 
dış ve güvenlik politikasında yapısal 
sorunlar nedeniyle tek sesle hare-
ket edememe, süregelen bir sorun 
olmaya devam etmektedir.
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Kopenhag Kriterleri 
(Copenhagen Criteria) 

–Hatice YAZGAN–

Avrupa Birliği (AB) üyesi olabil-
mek için ülkelerin yerine getirmesi 
gereken temel koşullar Kopenhag 
Kriterleri olarak adlandırılmaktadır. 
Katılım kriterlerinin özünü oluştu-
ran bu kriterler, 1993 yılında ger-
çekleştirilen Kopenhag Zirvesinde 
ortaya konmuştur. Kopenhag kriter-
leri literatürde 1) Siyasi Kriterler 2) 
Ekonomik Kriterler ve 3) Üyelik yü-
kümlülüklerinin üstlenilmesi olarak 
gruplandırılmaktadır. 

Buna göre; siyasi kriter kapsamın-
da, genişleme sürecindeki ülkenin 
“demokrasi, hukukun üstünlüğü, 
insan hakları, azınlıkların korunma-
sı ve azınlıklara saygı gösterilmesini 
garanti eden istikrarlı kurumlara sa-
hip olması”; ekonomik kriter kapsa-
mında “işleyen bir piyasa ekonomi-
si ve Birlik içinde rekabet ve piyasa 
güçleri ile başa çıkma kapasitesine 
sahip olması” gerekmektedir. Üye-
lik yükümlülüklerinin üstlenilmesi 
olarak ifade edilen son kriter kap-
samında da aday ülkenin, “AB mük-
tesebatını oluşturan kural, standart 
ve politikaları etkili bir şekilde uygu-
layabilme kapasitesine sahip olma-
sı” kastedilmektedir. 1995 yılında 
gerçekleştirilen Madrid Zirvesi’n-
de ise bu kriterlerin devamı olarak 
kabul edilebilecek, aday ülkelerin 
idari kapasitelerinin AB ile uyum-
laştırılması bir kriter olarak belirtil-
miştir. Ayrıca, AB’nin de yeni üyeleri 
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entegre edebilecek durumda olması 
gerekir. Önce hazmetme kapasitesi, 
ancak sonra entegrasyon kapasite-
si olarak adlandırılan bu kavram da 
kriterler kapsamında değerlendiril-
mektedir. Genişleme sürecinde yer 
alan ülkenin katılım müzakerelerine 
başlayabilmesi için siyasi kriterleri 
karşılaması gerekmektedir. Ekono-
mik kriter ve üyelik yükümlülükle-
rinin ve müktesebatın üstlenilmesi 
kriterlerinin ise müzakere sürecinde 
tamamlanması gerekmektedir. (Bkz. 
Koşulluluk) 
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Koruyucu İç Vergi Yasağı 
(Prohibition of Protective 
Taxation)

–İlke GÖÇMEN–

Koruyucu iç vergi yasağı, tarihsel 
gelişimi ve içeriği yönünden ele alı-
nabilir. 

Koruyucu iç vergi yasağı, ayrımcı iç 
vergi yasağı ile birlikte, ilk olarak, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
Antlaşması ile öngörülmüştür. Ko-
ruyucu iç vergi yasağı, bu Antlaşma 
ile kurulmak istenen gümrük bir-
liğinin ve ortak pazarın bir unsuru 
olan malların serbest dolaşımının 
alt unsurlarından bir tanesidir. Koru-
yucu iç vergi yasağı, orijinal kurucu 
antlaşma ile getirildikten sonra ku-
rucu antlaşma değişikliği ile, yani 
Avrupa Tek Senedi (1987), Maastri-
cht Antlaşması (1993), Amsterdam 
Antlaşması (1999), Nice Antlaşması 
(2003) ve Lizbon Antlaşması (2009) 
ile kayda değer bir değişiklik geçir-
memiştir.

Koruyucu iç vergi yasağı, hem güm-
rük birliği hem de İç Pazar ile bağ-
lantılı olsa bile, gümrük vergisi ya-
sağını ve gümrük vergisine eş etkili 
vergi yasağını bütünlediğinden, 
esasen, gümrük birliğinin ana bile-
şenlerinden birisidir. Bu yönden, Air 
Liquide Industries Belgium kararına 
(C–393/04 and C–41/05) göre koru-
yucu iç vergi yasağının amacı, “diğer 
Üye Devletlerden gelen ürünlere 
karşı ayrım yapan iç verginin uygu-
lanmasından kaynaklanabilecek her 
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türlü korumayı ortadan kaldırmak 
suretiyle Üye Devletler arası malla-
rın serbest dolaşımını normal reka-
bet koşulları altında sağlamak”tır. 

Koruyucu iç vergi yasağı, ayrımcı 
iç vergi yasağı ile birlikte, Avrupa 
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaş-
ma’nın (ABİHA) 110. maddesinde 
düzenlenmiştir. Buna göre: 

“Hiçbir Üye Devlet, diğer Üye Dev-
letlerin ürünlerine, kendi benzer 
ürünlerine doğrudan veya dolaylı 
olarak uyguladığından daha yüksek 
herhangi bir iç vergiyi doğrudan 
veya dolaylı olarak koyamaz.

Hiçbir Üye Devlet, diğer Üye Dev-
letlerin ürünlerine, diğer ürünlere 
dolaylı koruma sağlayacak nitelikte 
bir iç vergi koyamaz.”

Koruyucu iç vergi yasağı, 110/2. 
madde çerçevesinde diğer ürün söz 
konusu olduğunda koruyucu vergi 
getirmek ile ilgilidir. Diğer ürün ya 
da koruyuculuk kavramları, birincil 
hukuk veya ikincil hukuk aracılı-
ğıyla tanımlanmamışsa da Avrupa 
Birliği Adalet Divanı (ABAD) tara-
fından ortaya konmuştur. Yerleşik 
içtihat hukuku uyarınca her Üye 
Devlet, Avrupa Birliği (AB) uyum-
laştırma tasarrufunun yokluğunda, 
kendi iç vergilendirme rejimini be-
nimseyebilir, ancak bu rejim, ithal 
ürünler karşısında diğer yerli ürün-
leri koruyucu nitelikte olmamalıdır.

İlk olarak, diğer ürün kavramı üs-
tünde durulmalıdır. Diğer ürün kav-
ramı, Commission v United King-

dom kararına göre (Case 170/78), 
benzer ürün sayılmayan ve ithalat 
yapan ülkenin belirli ürünleri ile 
kısmi veya potansiyel olarak reka-
bet hâlindeki ürünlerdir. Rekabet 
ilişkisinin olup olmadığı belirlenir-
ken pazarın mevcut hâlinin yanı 
sıra Birlik içi malların serbest do-
laşımına ilişkin olası gelişmeler ve 
ticaretin artması ile birlikte açığa 
çıkabilecek bir ürünün diğerinin 
ikamesi olma potansiyeli de göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

İkinci olarak, koruyuculuk yasağının 
uygulanışı üzerinde durulmalıdır. 
Koruyuculuk, ilgili yerli ürünlerin it-
hal ürünler karşısında bir tür örtülü 
mali koruyuculuktan yararlanması 
hâlinde ortaya çıkar. Bir Üye Devlet, 
iç vergilendirme rejimini kullanarak 
ithal ürünler karşısında diğer yerli 
ürünleri koruyorsa bu, yasaktır. 

Koruyucu iç vergi yasağı örneği ola-
rak Commission v Italy kararı (Case 
184/85) veya Commission v Swe-
den kararı (C–167/05) gösterilebilir. 
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Kosova (Kosovo) 

–Yeliz ŞAHİN–

Kosova’nın başkenti Priştine’dir; gü-
neyinde Kuzey Makedonya, kuzey 
ve doğusunda Sırbistan, kuzeyba-
tısında Karadağ ve güneybatısın-
da Arnavutluk bulunmaktadır. 1 
milyon 784 bin kişilik nüfusa sahip 
Kosova’nın yüzölçümü 10 bin 905 
km2’dir.

Kosova, 17 Şubat 2008 tarihinde 
bağımsızlığını ilan etmiştir. Mevcut 
durumda Avrupa Birliği’ne (AB) po-
tansiyel aday ülke olan Kosova, beş 
AB üyesi devlet (Romanya, Slovak-
ya, İspanya, Yunanistan ve Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi) tarafından 
tanınmamaktadır. Kosova ile AB 
arasında müzakerelerine 28 Ekim 
2013’te başlanan İstikrar ve Ortak-
lık Anlaşması, 2015 yılında imzala-
narak, 1 Nisan 2016 tarihinde yü-
rürlüğe girmiştir. İstikrar ve Ortaklık 
Anlaşması, AB ile Kosova arasındaki 
ilişkilerin temel çerçevesini oluştur-
maktadır. (Bkz. İstikrar ve Ortaklık 
Süreci) 

AB ile Kosova arasında Kasım 
2016’da başlatılan “Avrupa Reform 
Gündemi”, İstikrar ve Ortaklık Anlaş-
ması kapsamındaki reformların ha-
yata geçirilmesinde önemli bir araç 
görevi görmektedir. Avrupa Reform 

Gündemi, iyi yönetişim ve hukukun 
üstünlüğü, rekabet gücü ve yatırım 
ortamı ile eğitim ve istihdam olmak 
üzere üç önceliğe odaklanmaktadır.

Avrupa Komisyonu Temmuz 
2018’de, vatandaşları AB’ye se-
yahatlerinde vize serbestisi hakkı 
tanınmayan tek Batı Balkan ülkesi 
olan Kosova’nın da vize serbestliği 
yol haritasının gerekliklerini yerine 
getirdiğini teyit etmiştir. Vize ser-
bestliğinin hayata geçirilebilmesi 
için Avrupa Birliği Konseyi’nin onayı 
beklenmektedir.

Sırbistan ile ilişkilerin normalleşti-
rilmesi yönünde varılacak kapsamlı 
bir anlaşmanın Kosova’nın AB ile 
bütünleşme sürecine katkıda bulu-
nacağı AB tarafından vurgulanmak-
tadır. 2018 yılında, Kosova Cumhur-
başkanı Haşim Thaçi ile Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç 
arasında AB arabuluculuğundaki 
Belgrad-Priştine diyaloğu kapsamın-
da toprak mübadelesi fikri gündeme 
gelmiştir. Kosova’nın Sırp nüfusun 
çoğunlukta olduğu kuzeyi ile Sırbis-
tan’ın Arnavut nüfusun çoğunlukta 
olduğu Preşevo Vadisi’nin iki ülke 
arasında el değiştirmesi teklifinin 
ele alınması endişe yaratmıştır. Ko-
sova’nın Sırbistan’dan ithal mallara 
% 100 gümrük vergisi uygulaması 
nedeniyle diyalog çıkmaza girmiştir.
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Kosova Savaşı   
(Kosovo War) 

–Birgül DEMİRTAŞ– 

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin 
Kosova bölgesinde Şubat 1998’de 
başlayan ve Haziran 1999’a kadar 
süren çatışmalar Kosova Savaşı ola-
rak adlandırılmaktadır. Çatışmalar 
önce Kosovalı Arnavutlarla Sırp yö-
netimi arasında başlamış, savaşın 
giderek yoğunlaşması üzerine NATO 
24 Mart-10 Haziran 1999 tarihleri 
arasında Sırp hedeflerine yönelik 
askeri müdahalede bulunmuştur. 

Kosova’da Arnavutlar ve Sırplar ara-
sındaki anlaşmazlığın kökenleri es-
kiye dayanmaktadır. Birinci Dünya 
Savaşı’nın sona ermesinin ardından 
kurulan Sırp, Hırvat ve Sloven Krallı-
ğı; Sırp yönetiminin hegemonyasına 
dayalı olarak kurulmuş, Arnavutlar 
başta olmak üzere ülkede yaşayan 
diğer halklar bu dönemde ciddi 
baskılarla karşılaşmıştı. Hem etnik 
aidiyetleri hem anadilleri hem de 
dini inançları açısından azınlık du-
rumunda olan Kosovalı Arnavutlar 
ülke yönetiminden tamamen dış-
lanmıştı. Bu dönemde, bir yandan 
Arnavutça eğitim yapan okullar ka-
patılırken, öte yandan, Arnavutça 

basın yayın organlarının faaliyetleri 
yasaklanmıştı. Aynı zamanda, Sırp 
milliyetçisi Belgrad yönetimi, Ko-
sova’nın demografisini değiştirebil-
mek amacıyla bölgeye Sırp nüfusu 
yerleştirmekteydi. Bu politikanın 
sonucunda 1921 yılında yapılan 
nüfus sayımına göre Kosova’da ya-
şayan Arnavut nüfusun oranı %65,8 
iken 1939’da bu oran %54,4’e düş-
müş, bölgede yaşayan Sırp nüfu-
sun oranı ise %21,1’den %33,1’e 
çıkmıştır. Bir başka deyişle, maruz 
kaldıkları baskı politikalarına karşı 
Kosovalı Arnavutlar bölgeden ayrı-
lıp Arnavutluk başta olmak üzere 
komşu ülkelere kaçarken, Belgrad 
yönetimi bölgedeki Sırp nüfusunu 
arttırarak demografik yapıyı değiş-
tirmeye çalışmıştır. İkinci Dünya Sa-
vaşı sırasında ise İtalya, Kosova’yı 
Arnavutluk’la birleştirmiş olsa da 
savaş bitip de İtalya yenilince Ko-
sova Yugoslavya’ya iade edilmiştir. 
Kosovalı Arnavutlar için 1968’den 
itibaren yapılan yasal düzenlemeler 
önemli bir rahatlamaya yol açmış-
tır. 1968’deki yasal düzenlemelerle 
Kosova’ya cumhuriyetlere eşdeğer 
yetkiler tanınmıştır. 1974’teki yeni 
anayasayla da Voyvodina’yla birlikte 
Kosova da özerk bölge ilan edilmiş 
ve federasyondan ayrılma hakkı dı-
şında cumhuriyetlere yakın haklara 
sahip olmuştur. Yugoslavya Devlet 
Başkanı Josip Broz Tito’nun 1980’de 
hayatını kaybetmesinin ardından 
Kosovalı Arnavutlar için Krallık dö-
nemindekine benzer zor koşullar 
yeniden baş göstermiştir. 1981’de 
yaşam standartlarını protesto eden 
Arnavut üniversite öğrencilerine 
polisin zor kullanarak müdahale 
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etmesi, pek çok tarihçi tarafından 
Yugoslavya’nın dağılma sürecinin 
başlangıcı olarak kabul etmekte-
dir. 1989’da Sırbistan Devlet Başka-
nı Slobodan Miloşeviç’in I. Kosova 
Meydan Muharebesi’nin 600. yıldö-
nümünde Kosova’yı ziyaret ederek 
Sırplara hitaben yaptığı konuşmada 
Arnavutların Sırpların haklarını ihlal 
ettiklerini iddia etmesi, Kosova’da 
Sırp-Arnavut gerginliğini tırmandı-
racak zemini hazırlamıştır. Aynı yıl 
Miloşeviç yönetiminin Kosova ve 
Voyvodina’nın özerkliklerini kaldıra-
rarak her iki bölgeyi de Sırbistan’a 
doğrudan bağlı hale getirmesi, aşırı 
Sırp milliyetçisi politikaların önemli 
bir göstergesi olmuştur. Bu dönem-
de, ayrıca, devlet kurumlarında ça-
lışan Arnavutlar işten çıkartılmış ve 
okullarda Arnavutça eğitime son 
verilmiştir. Tüm eğitim kurumların-
da zorunlu dil olarak Sırpça kullanıl-
maya başlanmıştır. Bunun yanında, 
Arnavutça basın yayın kurumları 
kapatılmış, hatta Arnavutça sokak 
isimleri bile Sırpça sokak isimleriy-
le değiştirilmiştir. Sırp milliyetçisi 
yönetimin artan baskılarına karşı 
Kosovalı Arnavutlar, İbrahim Ru-
gova’nın önderliğinde 1989-1996 
arası barışçı direniş göstermişlerdir. 
1990’da tek taraflı bağımsızlık ilan 
eden ve 1992’de Rugova’yı devlet 
başkanı seçen Kosovalı Arnavutlar, 
Sırp yönetiminden bağımsız bir şe-
kilde kendi okullarını ve sağlık bi-
rimlerini açmışlar ve bu yapıların fi-
nansmanını da yurtdışında yaşayan 
Arnavut diasporasının katkılarıyla 
sağlamışlardır. Ne var ki Bosna-Her-
sek Savaşı’nı bitiren Dayton Barış 
Anlaşması’nda Kosova sorununa 

hiç değinilmemesi ve barışçı direniş 
yöntemiyle Kosovalı Arnavutların 
sorunlarının çözülmemesi bazı Ko-
sovalı Arnavutların Kosova Kurtuluş 
Ordusu (Ushtria Çlirimtare e Koso-
vës - UÇK ) adında silahlı bir örgüt 
kurmasına yol açmıştır. UÇK, Koso-
valı Arnavutlara göre kurtuluş ordu-
su, Sırbistan’a göre ise terör örgü-
tüydü. UÇK’nın, Sırp askeri hedefle-
rine saldırılar düzenlemesinin ardın-
dan Miloşeviç yönetimi, sivil-milis 
ayrımı yapmadan Kosovalı Arnavut-
lara yönelik saldırılar düzenlemeye 
başlamıştır. Arnavut-Sırp çatışması, 
1998 yılında daha da artmıştır. Ocak 
1999’da Sırp askerlerinin Racak kö-
yünde 45 Arnavut sivili katletmesi 
uluslararası toplumun büyük tepki-
sine yol açmıştır. Saldırıların şiddet-
lenmesi üzerine 24 Mart 1999’da 
NATO Sırp hedeflerine yönelik askeri 
müdahale düzenlemiştir. NATO’nun 
müdahalesi öncesi ABD başta olmak 
üzere Batılı ülkelerin tüm çabalarına 
rağmen, Rusya ve Çin’in itirazları ne-
deniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nden onay alınamamıştır. 
NATO’nun Kosova’ya müdahalesi li-
teratürde “insani müdahale” olarak 
adlandırılmaktadır. Kosova Sava-
şı’nın ardından Kosova’da Sırp yöne-
timi fiili olarak sona ermiş, 2008’de 
Kosova’nın bağımsızlık ilanına doğru 
giden süreç başlamıştır. (Bkz. Batı 
Balkanlar) (Bkz. İstikrar ve Ortaklık 
Süreci) (Bkz. Kosova)
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Koşulluluk 
(Conditionality) 

–Hatice YAZGAN–

Koşulluluk, Avrupa Birliği’ne (AB) 
ve diğer uluslararası kuruluşlara 
üye olabilmek için ülkelerin gerekli 
koşulları (kriterleri) yerine getirme-
si gerektiğine işaret eden kavram-
dır. Ancak AB’ye üye olabilmek için 
koşullar; genişleme literatüründe 
tartışıldığı üzere, AB mevzuatının 
genişlemesi, başvuran ülkelerin 
şartları ve genişleme politikasından 
edinilen tecrübeler ile yıllar içinde 
kurumsallaşmış ve çeşitlenmiştir. 

Genişleme literatüründe belirtildiği 
üzere (Örn: Gateva) AB koşulluluğu 
genişleme sürecinin her aşamasın-
da mevcuttur. Bunlar: Başvuru ko-
şulları (AB Antlaşması 49. madde), 
katılım müzakerelerine başlamak 
için Kopenhag (siyasi) kriterlerinin 
yerine getirilmesi şartı, müzakere-
ler sırasında ekonomik kriter ve AB 
müktesebatının üstlenilmesi şartı, 
kimi ülkeler için katılım sonrasında 
yerine getirilmesi gereken koşullar-
dır. (Bkz. Bulgaristan ve Romanya 
için İşbirliği ve Tetkik Mekanizma-
sı). Ayrıca ülkelerin kendilerine özgü 
şartları, Batı Balkanlar örneğin-

de olduğu gibi bazı özel koşulların 
(Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza 
Mahkemesi ile işbirliği koşulu gibi) 
oluşturulmasına neden olmuştur. 
AB üyesi olan ülkelerin artık AB’nin 
koşulluluk etkisi azaldığından bazı 
Birlik uygulamalarından sapma 
olasılığı, genişleme sürecinde olan 
ülkelere AB’nin daha sıkı kontrol 
edilir bir koşulluluk mekanizması 
uygulamasıyla sonuçlanmıştırç Ni-
tekim AB Genişleme Stratejilerin-
de de izlendiği üzere, özellikle 2006 
yılından itibaren AB’nin koşulluluk 
ilkesini daha fazla vurguladığı, 2012 
yılından itibaren de müzakere süre-
cinde 23. ve 24. Fasılların (“Yargı ve 
Temel Haklar”, “Adalet, Özgürlük, 
Güvenlik”) öncelikli olarak ele alın-
dığı ve temel haklara vurgu yapıldığı 
görülmektedir. Akademik yazında, 
Grabbe’nin belirttiği gibi, AB üyelik 
koşullarının kapsamının geniş ve 
yoruma açık olması, değişen şart-
lar nedeniyle koşullara yenilerinin 
eklenmesi gibi çeşitli eleştiriler de 
vardır. Ayrıca AB’nin genişleme sü-
recinde yer alan ülkelerin sözkonu-
su koşullara uymalarını sağlamak 
için izlediği yöntem de sıklıkla tar-
tışılmıştır. Diğer modeller yanında, 
Schimmelfenning’in çalışmalarında 
incelenen aday ülkelere koşullara 
uymaları için AB tarafından finansal 
ve kurumsal destek sağladığı “dış 
teşvik modeli” gibi modeller geniş-
leme sürecini açıklamaktadır. Bu 
kapsamda, koşulların etkililiği konu-
sunda da AB’nin inandırıcı taahhü-
dü yanında AB sürecinin aday ülke-
de iç siyasi maliyet yaratan etkileri 
gibi farklı faktörler ele alınmaktadır.
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Müzakere Çerçevesinde müzakere 
sürecinde olan ülkelerin değer ve 
koşulları ihlal durumunda, müza-
kerelerinin askıya alınması ile ilgili 
maddeler yer almaktadır. Ancak 
AB’de koşulluluğun salt aday ülkele-
re özgü olmayabileceği günümüzde 
bazı üye ülkelerle ilgili gelişmelerde 
gündeme gelmiştir. 2018 yıllından 
itibaren üye ülkelerdeki demokratik 
geriye gidiş ve hukuk ihlallerini en-
gellemek amacıyla fonlarda kesin-
tiye gidilmesini sağlayacak bir mali 
koşulluluk düzenlemesi gündeme 
gelmiştir. 
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Kota transferi   
(Quota Hopping)

–Ceran ARSLAN OLCAY–

Kota transferi, balıkçılara yönelik 
avlanma haklarının Ortak Balıkçılık 
Politikası (OBP) kapsamında düzen-
lenmesidir. Literatürde daha çok po-
litika perspektifinden ele alınsa da, 
ekonomik etkileri açısından oldukça 
önemlidir.

1970’lerin sonuna kadar, Topluluk 
sularında seyreden balıkçılık tek-
neleri kendi kaynak ülkesine kayıtlı 
tekneler kullanmaktaydı. 1980’ler-
de İspanyol balıkçılar, teknelerini 
İngiltere’ye kayıt ettirerek Avrupa 
Ekonomik Topluluğu (AET) kara-
sularındaki kısıtlamaları azaltmayı 
amaçlamışlardır. 1986 yılında İspan-
ya AET üyesi olduktan sonra, Katılım 
Anlaşmasından kaynaklanan, geçiş 
dönemi olan 16 yıl boyunca, kara-
sularında kısıtlamaya tabi olmuş ve 
teknelerini İngiltere ve diğer Top-
luluk ülkelerine kayıt ettirmeye de-
vam etmişlerdir. 1980’lerin sonunda 
balıkçı topluluklarının örgütlenme-
siyle, özellikle İspanyol gemilerinin 
pozisyonu gerekçe gösterilerek kota 
transferi gündeme gelmiştir.

Özetle, balıkçılık yapan Avrupa Bir-
liği (AB) üyesi firmalar, kendi ülke-
sinin karasularından başka bir AB 
ülkesinin karasularında, avlanmak 
üzere, ancak gidilen ülkenin kotası 
dahilinde avlanabilir. Yerleşme ser-
bestisi kapsamında hareket edebil-
mektedirler. Bununla birlikte, AB 
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mahkemeleri, Üye Devletlere özgü 
kotaların muhafazasını talep ede-
bilmektedir. Söz konusu balıkçıların, 
botları, bandıraları kaynak ülkesi ile 
de tutarlı olmalıdır.
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Kredi Krizi-Sıkışıklığı 
(Credit Cruch)

–Naib ALAKBAROV–

Bir kredi krizi yatırım sermayesini 
güvence altına almanın zor olduğu 
ekonomik bir durumdur. Bankalar 
ve diğer geleneksel finansal kurum-
lar, borçluların temerrüde düşme-
sinden korktukları için bireylere ve 
şirketlere borç para vermekten kaçı-
nır ve bu durum, borç verenin ek bir 
risk üstlenmesini telafi etmesinin 
bir yolu olarak faiz oranlarının yük-
selmesine neden olmaktadır.

Bazen bir kredi sıkışıklığı olarak ad-
landırılan bir kredi krizi, faiz oranla-

rındaki ani bir değişiklikten bağımsız 
olarak ortaya çıkma eğilimindedir. 
Önceden büyük alımları finanse et-
mek veya işlemleri genişletmek için 
kredi alabilen bireyler ve işletmeler 
aniden bu fonları alamadıklarını gö-
rüyorlar. Ortaya çıkan dalgalanma 
etkisi ekonomi boyunca hissedilir. 
Konut sahipliği oranları düşerken, 
şirketler sermaye yetersizliği nede-
niyle kesintilere gitme zorunda ka-
lıyorlar.

Genellikle borç verenlerin borç ver-
me sırasında aşırı derecede esnek 
olduğu bir süreyi kredi krizi izler. 
Krediler, şüpheli geri ödeme kabili-
yetine sahip borçlulara verilmekte 
ve bunun sonucunda, temerrüt ora-
nı ve kötü borcun varlığı artmaya 
başlamaktadır. 2008 mali krizi gibi 
zorlu durumlarda, kötü borç oranı 
o kadar yüksektir ki, pek çok banka 
iflas etmekte ya da faaliyetlerine 
devam etmesi için hükümetin kur-
tarmasına ihtiyaç duymaktadır.

Böyle bir krizin sonuçları sarkaçın 
ters yönde dönmesine neden olabi-
lir. Borcun geri dönmemesi sonucu 
tekrar sorunla karşılaşma korkusu 
olan bankalar, borç verme faaliye-
tini kesmekte ve yalnızca en düşük 
riski taşıyan sorunsuz kredileri olan 
borçluları aramaktadırlar. 

Bir kredi krizinin genel sonucu, 
uzun süreli bir durgunluk veya aza-
lan kredi arzından dolayı daha yavaş 
bir iyileşmedir. Kredi standartlarının 
sıkılaştırılmasının yanı sıra, borç ve-
renler borç alabilecek az sayıdaki 
müşteriden daha fazla gelir elde et-
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mek için bir kredi krizi sırasında faiz 
oranlarını yükseltebilir. Artan borç-
lanma maliyetleri, bir bireyin ekono-
mide harcama yeteneğini düşürmek-
te ve iş ve işçi istihdam etmek için 
kullanılabilecek işletme sermayesini 
yutmaktadır.

Bazı şirketler ve tüketiciler için, bir 
kredi krizinin etkisi, sermaye mali-
yetindeki bir artıştan daha kötüdür. 
İşletmelerin borç alması zorlaşmak-
ta ve bu da bazıları için, iş hayatında 
kalmayı zorlaştırmaktadır. İşletmeler 
işlemlerini ve işgücünü azalttıkça, 
verimlilik azalır ve işsizlik artar. Bu 
durum kötüleşen durgunluğun iki 
öncüsüdür. 
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Kredi Temerrüt Takası 
(Credit Default Swap)

–Naib ALAKBAROV–

Kredi temerrüt takası (CDS), bir ya-
tırımcının kredi riskini başka bir ya-
tırımcının riski ile “takas etmesine” 
ya da mahsup etmesine izin veren 
finansal bir türev veya sözleşmedir. 
Örneğin, bir borç veren borçlunun 

kredi borcunda temerrüde düşece-
ği konusunda endişeleniyorsa, borç 
veren bu riski dengelemek veya de-
ğiştirmek için bir CDS kullanabilir. Te-
merrüt riskini takas etmek için men-
kul kıymeti satın alan borçlunun te-
merrüde düşmesi durumunda borç 
verenin zararını karşılamayı kabul 
eden başka bir yatırımcıdan bir CDS 
alır. 

Sabit getirili ürünlerin kredi riskini iki 
veya daha fazla taraf arasında trans-
fer etmek için bir kredi temerrüt 
takası kullanılır. CDS satın alan taraf 
menkul kıymetin vade tarihine kadar 
CDS satıcısına ödeme yapar. Buna 
karşılık, CDS satıcısı ilgili sabit geti-
rili menkul kıymeti ihraç edenin te-
merrüde düşmesi veya ödemelerin 
kısmen ya da hiç yapılmaması duru-
munda, sabit getirili menkul kıyme-
ti satın alan tarafa ilgili sabit getirili 
menkul kıymet için ödenen miktar ve 
kupon faizleri kadar ödeme yapmayı 
taahhüt eder. Yani satın aldığınız bir 
tahvilin, kupon faizlerinin düzgün 
ödenmesi ve vadesinde de tahvilin 
ödenmesi için ödediğiniz bir tür si-
gorta primi gibi düşünülebilir. 

CDS, en yaygın kredi türevidir ve ye-
rel yönetim, gelişmekte olan piya-
sa, ipoteğe dayalı menkul kıymetler 
veya şirket tahvillerini kapsayabilir. 

CDS, sıklıkla bir kredi türev sözleş-
mesi olarak da adlandırılır. CDS kredi 
riskini göstermekte, yüksek olması 
riskin yüksek olduğu anlamına gel-
mektedir. Ayrıca ülkelerin CDS de-
ğerleri ülkelerin risk değerlerini gös-
termektedir.
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Kurucu Antlaşma 
Değişikliği (Amendment 
of Founding Treaties) 

–İlke GÖÇMEN–

Kurucu antlaşmalar belli yöntem-
lerle değiştirilebilmektedir. Bu yön-
temler, önce Lizbon Antlaşması’na 
(2009) kadarki dönem, sonra Lizbon 
Antlaşmasından sonraki dönem açı-
sından sırasıyla ele alınabilir. 

Lizbon Antlaşması’na kadarki dö-
nemde orijinal kurucu antlaşmalar, 
yani Avrupa Kömür ve Çelik Toplu-
luğu (AKÇT), Avrupa Atom Enerjisi 
Topluluğu (AAET) ve Avrupa Ekono-
mik Topluluğu (AET) Antlaşmaları 
kendi değişiklik yöntemlerine yer 
verirken Maastricht Antlaşması, Av-
rupa Birliği (AB) Antlaşması da dâhil 
tüm kurucu antlaşmalar açısından 
tek bir değişiklik yöntemi benimse-
miştir. 

AKÇT ve AAET, görece sınırlı kapsam 
ve önemi nedeniyle bir kenara bıra-
kılacak olursa AET, kurucu antlaşma-
sının değişikliği ile ilgili şöyle bir yön-
tem getirmiştir (md. 236): (1) Her-
hangi bir üye devlet hükümeti veya 
Komisyon, bu antlaşmayı yenilemek 

için Konseye öneri götürebilir. (2) 
Konsey, Avrupa Parlamentosuna ve 
uygun olduğunda Komisyona danış-
tıktan sonra üye devlet hükümet-
lerinin temsilcilerinin konferansını 
toplamak yönünde bir görüş ortaya 
koyabilir. Bu hâlde Konsey Başkanı, 
antlaşmaya yapılacak değişiklikleri 
mutabakatla belirlemek amacıyla 
böyle bir konferansı toplantıya ça-
ğırır. (3) Her bir üye devlet, onay 
süreci çerçevesinde, kendi anayasal 
kurallarına uygun olarak bu değişik-
likleri onaylar ve değişiklikler böyle-
ce yürürlüğe girer. 

AB, tüm kurucu antlaşmalar açısın-
dan tek bir değişiklik yöntemi be-
nimsemiştir (md. N): (1) Herhangi 
bir üye devlet hükümeti veya Komis-
yon, AB’nin dayandığı antlaşmaları 
değiştirmek için Konseye öneri gö-
türebilir. (2) Konsey, Avrupa Parla-
mentosuna ve uygun olduğunda Ko-
misyona danıştıktan sonra üye dev-
let hükümetlerinin temsilcilerinin 
konferansını toplamak yönünde bir 
görüş benimseyebilir. Bu hâlde Kon-
sey Başkanı, antlaşmalara yapılacak 
değişiklikleri mutabakatla belirle-
mek amacıyla böyle bir konferan-
sı toplantıya çağırır. Ayrıca parasal 
alan ile ilgili kurumsal değişiklikler 
söz konusuysa Avrupa Merkez Ban-
kasına (AMB) da danışılır. (3) Her bir 
üye devlet, onay süreci çerçevesin-
de, kendi anayasal kurallarına uygun 
olarak bu değişiklikleri onaylar ve 
değişiklikler böylece yürürlüğe girer.

Lizbon Antlaşması’nın sonrasındaki 
dönemde kurucu antlaşma değişik-
liği, AAET hariç olmak üzere, AB ba-
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kımından “olağan değiştirme usulü” 
ve “basitleştirilmiş değiştirme usul-
leri” aracılığıyla yapılabilir (md. 48). 

Olağan değiştirme usulü şu şekil-
dedir: (1) Öneri: Herhangi bir üye 
devlet hükümeti, Avrupa Parlamen-
tosu veya Komisyon, antlaşmaların 
değiştirilmesi için Konseye öneri 
sunabilir. Konsey bu önerileri AB 
Zirvesine sunar. Ayrıca bu öneri-
ler ulusal parlamentolara bildirilir. 
(2) Müzakere: AB Zirvesi, Avrupa 
Parlamentosuna ve Komisyona da-
nıştıktan sonra basit çoğunlukla 
önerilen değişikliklerin incelenme-
si yönünde bir karar kabul edebi-
lir. Bu hâlde iki ihtimal söz konusu 
olur: (2.1) AB Zirvesi Başkanı, ulusal 
parlamentoların, üye devletlerin 
devlet veya hükümet başkanlarının, 
Avrupa Parlamentosunun ve Komis-
yonun temsilcilerinden oluşan bir 
Konvansiyon toplar. Ayrıca parasal 
alan ile ilgili kurumsal değişiklikler 
söz konusuysa AMB’ye de danışılır. 
Konvansiyon, değişiklik önerilerini 
inceler ve üye devletler hükümet 
temsilcileri konferansının (Hükü-
metlerarası Konferans) toplanması-
na yönelik bir tavsiyeyi konsensüsle 
kabul eder. (2.2) AB Zirvesi, önerilen 
değişikliklerin kapsamı gerekli kıl-
madığı takdirde, Avrupa Parlamen-
tosunun muvafakatini aldıktan son-
ra basit çoğunlukla bir Konvansiyon 
toplamamayı kararlaştırabilir. Bu 
durumda AB Zirvesi, üye devletler 
hükümet temsilcileri konferansının 
(Hükümetlerarası Konferans) görev 
ve yetkilerini belirler. Konsey Başka-
nı, antlaşmalarda yapılacak değişik-
likleri mutabakatla belirlemek ama-

cıyla üye devletler hükümet temsil-
cileri konferansını (Hükümetlerarası 
Konferans) toplantıya çağırır. (3) 
Yürürlüğe Girme: Tüm üye devlet-
ler, onay süreci çerçevesinde, kendi 
anayasal kurallarına uygun olarak 
bu değişiklikleri onaylar ve değişik-
likler böylece yürürlüğe girer. 

Basitleştirilmiş değiştirme usulleri 
ikiye ayrılmaktadır. İlk olarak, Av-
rupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) Üçüncü Kısımda 
(Birliğin Politikaları ve İç Eylemleri) 
yer alan hükümlerden herhangi biri 
değiştirilmek isteniyor olabilir. Bu 
hâlde bir üye devlet hükümeti, Av-
rupa Parlamentosu veya Komisyon, 
AB Zirvesine bu yönde öneri sunabi-
lir. Maddi açıdan AB Zirvesi, hüküm-
lerden herhangi birini değiştiren bir 
karar kabul edebilir, ancak böyle bir 
karar antlaşmalarda Birliğe verilen 
yetkileri artıramaz. Usuli açıdan AB 
Zirvesi, böyle bir karar için Avrupa 
Parlamentosuna ve Komisyona ve 
parasal alanda kurumsal değişik-
liklerin söz konusu olması halinde 
AMB’ye danıştıktan sonra oybirliği 
ile hareket eder. Tüm üye devlet-
ler, onay süreci çerçevesinde, kendi 
anayasal kurallarına uygun olarak 
bu kararı onaylar ve bu karar böyle-
ce yürürlüğe girer. 

İkinci olarak, Konseydeki oybirliği, 
nitelikli çoğunluk ile ve özel yasa-
ma usulü, olağan yasama usulü 
ile değiştirilebilir. Birincisi, Konse-
yin, ABİHA veya Lizbon Antlaşması 
ile değişik AB Antlaşması V. Başlık 
(Birliğin Dış Eylemine İlişkin Genel 
Hükümler ve Ortak Dış ve Güvenlik 
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Politikasına İlişkin Özel Hükümler) 
çerçevesinde belirli bir alanda veya 
durumda oybirliğiyle hareket etme-
si gerekebilir. Bu hâlde AB Zirvesi, 
Konseye bu alanda veya durumda 
nitelikli çoğunlukla hareket etme 
yetkisi veren bir karar kabul edebilir. 
İkincisi, Konsey, ABİHA çerçevesinde 
yasama tasarruflarını özel yasama 
usulü uyarınca kabul ediyor olabilir. 
Bu hâlde AB Zirvesi, bu tür tasarruf-
ların olağan yasama usulü uyarınca 
kabulüne izin veren bir karar kabul 
edebilir. Her iki hâlde de AB Zirvesi-
nin yapacağı her türlü girişim ulusal 
parlamentolara bildirilir. Herhangi 
bir ulusal parlamento bu bildirimin 
yapıldığı tarihten itibaren altı ay için-
de bir itirazda bulunursa AB Zirvesi 
ilgili kararı kabul edemez. Buna kar-
şın hiçbir ulusal parlamento belirti-
len sürede bir itirazda bulunmazsa 
AB Zirvesi ilgili kararı kabul edebi-
lir. AB Zirvesi, böyle bir kararı kabul 
ederken Avrupa Parlamentosunun 
üye tam sayısının çoğunluğuyla ve-
receği muvafakatini aldıktan sonra 
oybirliğiyle hareket eder. 

Son olarak, kurucu antlaşmalar, Liz-
bon Antlaşması’ndan itibaren kural 
olarak ya “olağan değiştirme usulü” 
ya da “basitleştirilmiş değiştirme 
usulleri” aracılığıyla değiştirilebilirse 
de az sayıdaki kimi kurucu antlaş-
ma maddesi birtakım özel değişiklik 
yöntemleri öngörmüştür. Bu yönden 
örneğin Birlik vatandaşlarının hakları 
bakımından (md. 25) Konsey, Antlaş-
maların diğer hükümlerine halel gel-
meksizin, özel yasama usulü uyarın-
ca hareket ederek ve Avrupa Parla-
mentosunun muvafakatini aldıktan 

sonra bu hakları güçlendirmeyi veya 
ilave haklar getirmeyi amaçlayan hü-
kümleri oybirliğiyle kabul edebilir. 
Bu hükümler, üye devletler tarafın-
dan kendi anayasal kurallarına uy-
gun olarak onaylandıktan sonra yü-
rürlüğe girer. Yine söz gelişi cezai ko-
nularda adli işbirliği yönünden (md. 
82) Avrupa Parlamentosu ve Konsey, 
a) üye devletler arasında delillerin 
karşılıklı kabul edilebilirliği, b) birey-
lerin ceza usulünden kaynaklanan 
hakları, c) suç mağdurlarının hak-
ları ile ilgili kurallar kabul edebilir. 
Dahası Konsey, ceza usulünün diğer 
spesifik veçhelerini Avrupa Parla-
mentosunun muvafakatini aldıktan 
sonra oybirliğiyle alacağı bir karar ile 
belirleyebilir. Böylelikle Avrupa Par-
lamentosu ve Konsey, d) Konseyin 
önceden bir karar ile belirlediği ceza 
usulünün diğer spesifik veçheleri ile 
ilgili kurallar kabul edebilir. Sonuç 
olarak kurucu antlaşma değişikliği 
ile ilgili olarak ana yöntemler dışında 
duruma göre bu tür özel yöntemler 
de söz konusu olabilecektir.
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Kurucu Antlaşma 
Değişikliği 
Referandumları 
(Referandums on Treaty 
Amendments) 

–İlke GÖÇMEN–

Kurucu antlaşmalar ve kurucu ant-
laşmaları değiştiren antlaşmalar, 
her bir Üye Devletin anayasal ge-
reklilikleri çerçevesinde onaya tabi 
olup kimi zaman referanduma su-
nulabilmiştir. Bu referandumlardan 
bir kısmı 1990’lı yıllardan itibaren 
olumsuz sonuçlanmaya başlamıştır. 
Bu nedenle, kimi kez ilgili antlaşma 
sürecinden vazgeçildiği, çoğu kez de 
ilgili üye devlet ile görüşmeleri taki-
ben o devlette –kimi kez yeniden re-
feranduma gitmeyi de içeren– onay 
sürecinin tekrarı yoluna gidildiği 
görülmektedir. Bu olaylar, Avrupa 
bütünleşmesine yönelik halk des-
teği ile ilgili tartışmalar açısından da 
okunabilecek bir nitelik taşımakta-
dır.

Danimarka, 1992 yılında Maastri-
cht Antlaşması’nı referanduma tabi 
tuttuğunda referandumdan “hayır” 
sonucu çıkmıştır. 11-12 Aralık 1992 
tarihli Edinburgh Zirvesi konuyu ele 
almış ve Maastricht Antlaşması’nın 

yürürlüğe girmesinin tüm üye dev-
letlerce onayının gerekli olduğunu 
ve, mevcut metni yeniden müza-
kereye açmaksızın, süreci mümkün 
olan en kısa sürede tamamlama-
nın önemini vurgulamıştır. Zirve, 
ayrıca, Danimarka’nın endişelerini 
karşılamak üzere, kurucu antlaşma-
lar ile uyumlu olduğunu belirterek, 
yalnızca Danimarka’ya uygulanmak 
için belirli düzenlemeler üstünde 
anlaşmıştır. Danimarka, bu arka 
planda, 1993 yılında Maastricht 
Antlaşması’nı tekrar referanduma 
götürdüğünde bu kez referandum-
dan “evet” sonucu çıkmıştır. 

İrlanda 2001 yılında Nice Antlaş-
ması’nı referanduma tabi tuttuğun-
da referandumdan “hayır” sonucu 
çıkmıştır. 21-22 Haziran 2002 tarihli 
Seville Zirvesi konuyu ele almıştır. 
İrlanda, “İrlanda’nın Ulusal Dekla-
rasyonu” adı altında Avrupa Birliği 
(AB) Antlaşması’nın dış ve güven-
lik politikasına ilişkin hükümleri-
nin kendi geleneksel askeri nötrlük 
politikasına halel getirmeyeceğini 
ortaya koymuştur. AB Zirvesi, “İr-
landa’nın Ulusal Deklarasyonu”nu 
dikkate alan bir Deklarasyon kabul 
etmiştir. İrlanda, bu arka planda, 
2002 yılında Nice Antlaşması’nı tek-
rar referanduma götürdüğünde bu 
kez referandumdan “evet” sonucu 
çıkmıştır.

Bununla birlikte, Avrupa bütünleş-
mesi açısından en sarsıcı referan-
dum mağlubiyetleri, 2005 yılında 
Avrupa Anayasal Antlaşması ile 
ilgili olarak ve iki kurucu üye dev-
letten, Fransa’dan ve Hollanda’dan, 
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gelmiştir. Bu iki devlet, 2005 yılında 
Avrupa Anayasal Antlaşması’nı refe-
randuma tabi tuttuğunda referan-
dumlardan “hayır” sonucu çıkmıştır. 
16-17 Haziran 2005 tarihli Brüksel 
Zirvesi konuyu ele almış ve bir Dekla-
rasyon aracılığıyla Avrupa Anayasal 
Antlaşması yönünden bir “düşünme 
dönemi” öngörmüştür. Bu dönem; 
“vatandaşları, sivil toplumu, sosyal 
tarafları, ulusal parlamentoları ve 
siyasi partileri içerecek geniş bir tar-
tışma” için kullanılacaktır. 15-16 Ha-
ziran 2006 tarihli Brüksel Zirvesi ön-
celikle bir ara tespit yapmıştır: O ana 
kadar on beş devlet Avrupa Anaya-
sal Antlaşması’nı onaylamış, iki dev-
let onaylayamamış ve sekiz devlet 
onay süreci aşamasındadır. Bu çer-
çevede düşünme dönemi uzatılma-
lıdır, yani Antlaşma’nın geleceği ile 
ilgili karar sonraya bırakılmalıdır; an-
cak Almanya, 2007 yılının ilk yarısın-
da Dönem Başkanı sıfatıyla konuyla 
ilgili bir rapor hazırlamalıdır. 21-22 
Haziran 2007 tarihli Brüksel Zirvesi, 
Almanya’nın raporunu memnuni-
yetle karşılamış ve kurucu antlaşma-
yı değiştirmek üzere Hükümetlera-
rası Konferans toplamaya karar ve-
rerek yeni reform antlaşması ile ilgili 
oldukça detaylı talimatlar vermiştir. 
Başka bir ifadeyle, Avrupa Anayasal 
Antlaşması onay süreci bir kenara 
bırakılmış, yerine kurucu antlaşma 
değişikliği için yeni bir antlaşmanın 
çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu 
Hükümetlerarası Konferans Lizbon 
Antlaşması ile sonuçlanmıştır.

Son olarak, İrlanda 2008 yılında Liz-
bon Antlaşması’nı referanduma tabi 
tuttuğunda referandumdan “ha-

yır” sonucu çıkmıştır. 19-20 Haziran 
2008 tarihli Brüksel Zirvesi konuyu 
ele almıştır. 18-19 Haziran 2009 ta-
rihli Brüksel Zirvesi ise, örneğin Ko-
misyonun her üye devletten gelecek 
bir üyeden oluşmasının devamına 
karar vermek gibi, İrlanda vatandaş-
larının endişelerini gidermeye yö-
nelik bazı adımlar atmıştır. İrlanda, 
bu arka planda, 2009 yılında Lizbon 
Antlaşması’nı tekrar referanduma 
götürdüğünde bu kez referandum-
dan “evet” sonucu çıkmıştır. 
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Kurucu Antlaşmadaki 
İstisnalar (Derogations in 
the Founding Treaties)

–İlke GÖÇMEN–

Kurucu antlaşmadaki istisnalar, İç 
Pazar’a erişmeye yönelik teknikler-
den negatif bütünleşmenin alt un-
surlarından olan vatandaşlık teme-
linde ayrımcılık yasağı ve kısıtlama 
yasağı çerçevesinde karşımıza çık-
maktadır. Bu istisnalar bu bağlama 
oturtulduktan sonra açıklanacaktır. 
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Kurucu antlaşmadaki istisnaların iç 
pazardaki konumu şöyle özetlene-
bilir. Yerleşik içtihat hukukuna göre 
bir ulusal önlem, temel serbestîler 
bakımından, vatandaşlık temelinde 
doğrudan ayrımcılık veya vatandaş-
lık temelinde dolaylı ayrımcılık veya 
kısıtlama oluşturuyorsa, kural ola-
rak, yasaktır, ancak haklı gösterme 
ile Avrupa Birliği (AB) hukukuna uy-
gun hale gelebilir. Böyle bir önlem, 
vatandaşlık temelinde doğrudan 
ayrımcılık oluşturuyorsa yalnızca ku-
rucu antlaşmadaki istisnalar ile ve 
orantılılık ilkesi ile uyumlu olmak 
kaydıyla haklı gösterilebilir. Böyle 
bir önlem, vatandaşlık temelinde 
dolaylı ayrımcılık veya kısıtlama 
oluşturuyorsa hem kurucu antlaş-
madaki istisnalar hem de kamu ya-
rarına ilişkin ağır basan sebepler ile 
ve orantılılık ilkesi ile uyumlu olmak 
kaydıyla haklı gösterilebilir.

Kurucu antlaşmadaki istisnalar, sı-
nırlı sayıda olup malların serbest 
dolaşımı, kişilerin ve hizmetlerin 
serbest dolaşımı ve sermayenin 
serbest dolaşımı için ayrı ayrı ka-
leme alınmıştır. Bununla birlikte, 
malların serbest dolaşımı hem güm-
rük birliğinin hem de iç pazarın bir 
parçası olarak, üç alt unsura sahip-
tir. Bunlardan gümrük birliği yönü 
baskın unsurlar, yani gümrük vergisi 
yasağı ve gümrük vergisine eş etkili 
vergi yasağı ile ayrımcı iç vergi ya-
sağı veya koruyucu iç vergi yasağı 
yönünden kurucu antlaşma herhan-
gi bir istisna öngörmemiştir. Bunlar-
dan iç pazar yönü baskın unsur, yani 
miktar kısıtlaması ve eş etkili tedbir 
yasağı yönünden, Avrupa Birliği’nin 

İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) 
md. 36 uyarınca bu istisnalar; genel 
ahlak, kamu düzeni ve kamu gü-
venliği; insanların, hayvanların veya 
bitkilerin sağlığının ve yaşamının ko-
runması; sanatsal, tarihî veya arke-
olojik değer taşıyan milli varlıkların 
korunması; sınai ve ticari mülkiyetin 
korunması olarak belirtilmiştir. Kişi-
lerin ve hizmetlerin serbest dolaşı-
mında, yani işçilerin serbest dola-
şımı, iş kurma hakkı ve hizmetlerin 
serbest dolaşımı yönünden, ABİHA 
md. 45, 52 ve 62 uyarınca bu istis-
nalar; kamu düzeni, kamu güvenliği 
ve kamu sağlığı olarak belirtilmiştir. 
Sermayenin serbest dolaşımında, 
ABİHA md. 65 uyarınca bu istisna-
lar; (meşru sebep temelinde) kimi 
vergi mükellefleri arasında ayrım 
yapılabilme, (meşru sebep temelin-
de) ulusal hukuk ve düzenlemelerin 
ihlâlini önleyebilme, sermaye dola-
şımlarının bildirimini isteyebilme ve 
kamu düzeni ve kamu güvenliği ola-
rak belirtilmiştir.
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Kurucu Antlaşmalar 
(Founding Treaties) 

–Sanem BAYKAL–

1951 tarihli Avrupa Kömür ve Çe-
lik Topluluğu’nu (AKÇT) kuran Pa-
ris Antlaşması, 1957 tarihli Avrupa 
Ekonomik Topluluğu’nu (AET) kuran 
Roma Antlaşması ve yine 1957 ta-
rihli Avrupa Atom Enerjisi Toplulu-
ğu’nu (AAET) kuran Roma Antlaşma-
sı Avrupa bütünleşmesinin kurucu 
antlaşmalarıdır. Ayrıca, 1992 tarihli 
Avrupa Birliği Antlaşması da kurucu 
antlaşmalar arasında yer alır.

Kurucu Antlaşmalar, Paris Antlaşma-
sı hariç, süresiz olarak akdedilmiş 
olup yürürlükte kalmaya devam et-
mektedir. Paris Antlaşması 50 yıllık 
bir süre için yapılmış olup 2002 yı-
lında sona ermiştir.

Bununla birlikte derinleşme aşama-
ları olan tadil antlaşmaları ile zaman 
içinde kurucu antlaşma değişiklik-
leri yaşanmıştır. AET’yi kuran Roma 
Antlaşması’nın adı Lizbon Antlaş-
ması (2009) ile “Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma” olarak 
yeniden isimlendirilmiştir. 
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Kurumlar (Institutions)

–Kamuran REÇBER–

Avrupa Birliği’nin (AB) yedi tane ana 
kurumu bulunmaktadır. Bu kurum-
lar, AB Zirvesi, Konsey, Komisyon, 
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Bir-
liği Adalet Divanı (ABAD), Sayıştay 
ve Avrupa Merkez Bankası olmak-
tadır. AB’de ana kurumların yanı sıra 
danışma mahiyetinde görevler icra 
eden tâli/ikincil kurumlar da (Eko-
nomik ve Sosyal Komite, Bölgeler 
Komitesi gibi) bulunmaktadır. AB, 
eylemlerinin ve politikalarının sü-
rekliliğini, etkinliğini ve uyumunu 
sağlamak amacıyla, Üye Devletlerin, 
vatandaşlarının ve kendi çıkarlarına 
hizmet etmeyi, amaçlarını sürdür-
meyi ve değerlerini güçlendirmeyi 
amaçlayan bu kurumsal yapıdan 
yararlanmaktadır. AB kurumları, AB 
hukukuna uyumlu olarak eylemde 
bulunmakta ve yetki kullanmakta-
dırlar. Bu durumun aksine bir eylem 
veya işlemin gerçekleşmesi halinde 
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idari anlamda Komisyon’un ve yargı 
yetkisi kapsamında da ABAD’ın yet-
ki kullanması mümkündür.

AB’nin her kurumu, AB hukukun-
da öngörülen amaçlara, şartlara ve 
usullere uygun olarak, kendilerine 
verilen yetkilerin sınırları içinde 
hareket etmekte ve dürüst işbirliği 
ilkesi çerçevesinde kendi aralarında 
titiz bir işbirliği yapmakla yükümlü 
olmaktadırlar. AB’nin kurumlarının 
yetkileri ve görevleri AB’nin üzerine 
kurulu olduğu kurucu antlaşmalar-
da detaylı olarak düzenlenmektedir.
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Kurumlar Arası Anlaşma 
(Inter Institutional 
Agreement)

–Narin İDRİZ–

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) md. 295, kurum-
lar arası anlaşmanın kabulü için hu-
kuki dayanak sağlamaktadır. Bunlar 
işbirliğini kolaylaştırmak, usulleri 
netleştirmek ve verimliliği arttır-
mak amacıyla üç esas Avrupa Birliği 
(AB) kurumu –Avrupa Parlamento-
su, Konsey ve Komisyon– arasında 

imzalanan anlaşmalardır. Bir başka 
deyişle, kurumlar arası anlaşmalar 
“ortak usul kuralları” olarak kabul 
edilebilir. Kurumlar arası anlaşma-
lar; bildiri, davranış kuralları veya 
kılavuz şekillerinde yapılabilir. ABİ-
HA md. 295 uyarınca bu tür anlaş-
maların kabulü için her üç kurum 
arasında mutabakat sağlanmalıdır. 
Ayrıca, kurucu antlaşmalar kurum-
lar arası anlaşmaların bağlayıcı ola-
bileceğini düzenlemektedir. Buna 
karşın bağlayıcılık büyük ölçüde ilgili 
tarafların iradesine bağlıdır.

Birçok alanda kurumlar arası anlaş-
ma akdedilmiştir. Örneğin Avrupa 
Parlamentosu’nun AB bütçesi ile 
ilgili yetkileri kurumlar arası bir an-
laşmaya tabidir (Bütçe Konularında 
İşbirliği ve Sağlam Finansal Yöne-
tim İçin Kurumlar Arası Anlaşma 
(2013)). Başka bir örnek olarak, Bir-
lik vatandaşlarına sağlanan faydala-
rı en üst düzeye çıkarırken idari yük-
leri en aza indirerek AB’nin yasama 
faaliyetini geliştirmeyi amaçlayan, 
Daha İyi Hukuk Yapımına ilişkin 
Kurumlar Arası Anlaşma (2016) be-
lirtilebilir. Bu anlaşma, diğer düzen-
lemelerin yanı sıra, şeffaflığı teşvik 
etmek amacıyla yetki devrine da-
yanan tasarrufların güncel durumu 
hakkında bilgi sağlayan sicil kaydını 
oluşturmuştur. 
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Kurumların Merkezleri 
(Seats of Institutions) 

–Kamuran REÇBER–

Avrupa Birliği (AB) kurumları Üye 
Devletlerin çeşitli şehirlerinde 
merkezleri aracılığıyla yetkilerini 
kullanmakta ve üzerilerine düşen 
görevleri yerine getirmektedir. Bu 
kurumlardan Avrupa Parlamento-
su, bütçe görüşmeleri dâhil olmak 
üzere aylık on iki periyotluk toplan-
tılarını Strasburg’ta yapmaktadır. 
Diğer ek nitelikteki toplantılar Brük-
sel’de gerçekleştirilmektedir. Avru-
pa Parlamentosu Genel Sekreterli-
ği ve geriye kalan hizmet birimleri 
Lüksemburg’ta bulunmaktadır. AB 
Zirvesi ve Konsey’in merkezi Brük-
sel’dir. Nisan, Haziran ve Ekim ayları 
süresince Konsey Lüksemburg’ta 
toplanmaktadır. Komisyon’un mer-
kezi Brüksel’dir. Ancak Komisyon’un 
bazı hizmet birimlerinin (özellikle 
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve 
Resmi Yayım Merkezi) merkezi Lük-
semburg’tur. Avrupa Birliği Adalet 
Divanı ve Sayıştay’ın merkezi de 
Lüksemburg’tur. Avrupa Merkez 
Bankası’nın merkezi ise Frank-
furt’tur. Buraya kadar belirtilen 
ana kurumların yanı sıra tâli/ikincil 
kurumlar arasından Ekonomik ve 
Sosyal Komite ile Bölgeler Komite-
si merkez olarak Brüksel’i, Avrupa 
Yatırım Bankası merkez olarak Lük-
semburg’u kullanmaktadır. 

Okuma Listesi 

Reçber, Kamuran. Avrupa Birliği 

Hukuku ve Temel Metinleri, Bursa: 
Dora Yayınları, 2018, s. 135–405.

Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. 
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku, 
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s. 
165–245.

Kurumsal Denge İlkesi 
(Principle of Institutional 
Balance)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Avrupa Birliği’nin (AB) doğasında 
mündemiç ve kurumlar arasında-
ki yetki bölüşümünün dizaynında 
yatay ve dikey unsurları muhtevi 
denge ve denetim sistemini, hesap 
verilebilirliği ve etkileşimi kuran ve 
işleten, kuvvetler ayrılığını/birliğini/
dengesini sağlayan ilkedir. Kuvvetler 
dengesi AB’nin kurumsal yapısının 
temel bir karakteristiğidir. Kurum-
ların neyi, nasıl ve ne kadar yapma-
sı gerektiğini karşılıklı etkileşimle 
düzenleyen ve yöneten ilkedir. Bu 
itibarla AB hukuk düzeninde hükü-
metlerarasıcılık ve ulusüstücülük 
kombinasyonunu, farklı çıkarların 
(AB’nin, Üye Devletlerin, bölgesel 
ve yerel oluşumların ve gerçek ve 
tüzel kişilerin çıkarları) AB düzeyin-
de dengeli temsilini temin etmekte-
dir. Bu itibarla nihai varılacak nokta-
sı önceden belirlenmemiş açık uçlu 
evrimsel sürece sahip AB’de sistem 
ayarları mekanizması olarak yöneti-
şimi, karar alma metodolojisini ve 
demokratik değerlerin geliştirilme-
sini sağlayan ilkelerden biridir. 
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Her kurumu kurucu antlaşmalar 
tarafından kendisine devredilen 
yetkiler çerçevesinde ve yetki bö-
lüşümüne uygun şekilde diğer ku-
rumların yetkilerine tecavüz etmek-
sizin ve başat güç olma çabasında 
olmaksızın saygı göstererek faali-
yette bulunmakla yükümlü kılar. 
AB kurumları tarafından organ, ofis 
ve ajanslara yetki devredilmesinin 
yöntem ve sınırlarını belirler. Bu il-
kedeki denge kavramı, yetkilerin 
dağıtılmasına yönelik vasıflandır-
mayı değil, yetki bölüşümüne dayalı 
kurumsal yapıyı nitelemektedir. Bu 
ilkenin Lizbon Antlaşması (2009) ile 
değişik AB Antlaşması 13. madde-
de yer alan dürüst işbirliği ilkesinin 
yatay boyutu ile etkileşim, örtüşme 
ve dayanışma içinde olduğunun da 
vurgulanması gerekmektedir.
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Kuzey Atlantik 
Antlaşması Örgütü 
(North Atlantic Treaty 
Organization (NATO))

–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–

İkinci Dünya Savaşından sonra, Sov-
yetler Birliği’nin Doğu ve Orta Avru-
pa ülkeleri üzerindeki kontrolü, bü-
yük bir konvansiyonel askeri gücü 
Batı Avrupa’ya karşı elinde tutması, 
Batı’ya karşı agresifleşen Sovyet dış 
politikası ve iki taraf arasındaki ide-
olojik farklılığın yarattığı gerilim, 4 
Nisan 1949’da, Washington’da Ku-
zey Atlantik Antlaşması’nın imzalan-
masını gündeme getirmiş ve Kuzey 
Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) 
kurulmuştur. NATO, kolektif güven-
lik anlayışı temelinde üyelerinin gü-
venliğini sağlamayı hedeflemiştir. 
Taraflar, Antlaşma’nın 5. Maddesi 
çerçevesinde, Kuzey Amerika’da 
veya Avrupa’da kendilerinden birine 
ya da daha fazlasına yöneltilecek si-
lahlı bir saldırının, hepsine yönelmiş 
bir saldırı olarak değerlendirileceği 
ve eğer böyle bir saldırı olursa, Bir-
leşmiş Milletler Yasası’nın 51’inci 
Maddesi’nde tanınan bireysel ya da 
kolektif öz savunma hakkını kullana-
rak her birinin, Kuzey Atlantik böl-
gesinde güvenliği sağlamak ve koru-
mak için bireysel olarak ve diğerleri 
ile uyum içinde, silahlı güç kullanımı 
da dahil olmak üzere gerekli görü-
len eylemlerde bulunarak, saldırıya 
uğrayan taraf ya da taraflara yar-
dımcı olacakları konusunda anlaş-
mışlardır. NATO’nun kurucu üyeleri; 
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Amerika Birleșik Devletleri, Belçika, 
Birleșik Krallık, Danimarka, Fransa, 
Hollanda, İtalya İzlanda, Kanada, 
Lüksemburg Norveç ve Portekiz’dir. 
NATO’nun en üst organı Kuzey At-
lantik Konseyi’dir. Tüm Üye Devlet-
ler birer oyla temsil edilir ve kararlar 
konsensüs/oydaşma ile alınır.

1966’da Fransa’nın askeri kanattan 
çekilmesi üzerine Konsey’in yapısı 
yeniden düzenlenmiştir. Askeri ko-
nular için Savunma Planlama Ko-
mitesi kurulmuştur. NATO Genel 
Sekreteri en üst düzeydeki sivil yet-
kilidir. Örgütte, Genel Sekreterliğe 
bağlı çeşitli uzmanlık daireleri bu-
lunmaktadır. NATO’nun en üst dü-
zey askeri örgütü, üye ülkelerin ge-
nelkurmay başkanlarından oluşan 
Askeri Komite’dir. Örgüt, 1949-1952 
yılları arasında iki kutuplu sistemin 
temel stratejilerinden olan karşı 
tarafın caydırılmasını amaçlayan 
caydırıcılık stratejisini uygulamıştır. 
NATO, 1952-1957 yılları arasında 
ileri savunma stratejisini uygulamış, 
1952 yılında Türkiye ve Yunanistan, 
Truman Doktrini çerçevesinde ör-
güte üye olmuşlar, 1954 yılında Batı 
Almanya ve 1982 yılında da İspanya 
örgüte üye olmuştur. Soğuk Savaş 
dinamiklerinin sertleştiği 1957-1968 
döneminde ise topyekûn karşılık 
stratejisi uygulanmıştır. Topyekün 
karşılık, Sovyetler Birliği’nin yapaca-
ğı konvansiyonel ya da nükleer bir 
saldırıya nükleer silahla karşılık ve-
rilmesini içermektedir. Bu strateji-
nin uygulandığı dönemde meydana 
gelen Küba Krizi nedeniyle nükleer 
bir savaşın eşiğinden dönülmüştür. 
1968-1991 döneminde uluslararası 

ilişkilerde detente (yumuşama) dö-
neminin ruhuna uygun olarak Aralık 
1967 esnek karşılık stratejisine ge-
çilmiştir. Nükleer silahsızlanma dö-
neminde uygulanan esnek karşılık 
stratejisi, nükleer silah kullanımının 
aşamalı olarak kullanılmasını öngör-
müş, herhangi birisinin konvansiyo-
nel bir saldırıya uğraması durumun-
da, bu saldırıya aynı biçimde karşılık 
verilmesi prensibine dayandırılmış-
tır. Söz konusu saldırı konvansiyonel 
silahlarla geçiştirilemiyorsa nükleer 
silahın kullanılması öngörülmüştür. 
Soğuk Savaş yılları NATO üyelerinin 
ortak tehdit algısının yüksek olduğu, 
savunma şemsiyesinin ve ekipman-
ların genel olarak ABD tarafından 
temin edildiği yıllardır. Bununla bir-
likte NATO içerisinde üyeler arasın-
da pek çok kriz meydana gelmiştir. 
1956 Süveyş Krizi, 1966 Fransa’nın 
NATO’nun askeri kanadından çekil-
mesi, 1974 Türkiye’nin Kıbrıs mü-
dahalesi ve Yunanistan ile yaşanan 
sorunlar, Johnson mektubu sonucu 
bozulan Türkiye-ABD ilişkileri bu 
krizlere örnektir. Yaşanan tüm bu 
krizlere rağmen örgüt üyeleri ortak 
tehdit karşısında birleşmeyi başar-
mışlardır. 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ise NA-
TO’nun kimlik bunalımı ve varlık 
sorunu yaşadığı yıllar olmuştur. Sov-
yetler Birliği’nin çöküşü, ortak düş-
manın ortadan kalkmasına neden 
olmuş, NATO’nun varlığı ve görevi 
sorgulanır hale gelmiştir. 1991-1999 
yılları arasında Diyalog ve İşbirliği 
stratejisini uygulayan NATO, Barış 
İçin Ortaklık gibi programlar aracılı-
ğıyla eski Sovyetler Birliği coğrafyası 
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ile işbirliği programları yürütmüş, 
Rusya ile de ilişkilerin uzlaşma ve di-
yalog içinde gerçekleşmesi sağlan-
mıştır. Yugoslavya’nın dağılmasıyla 
birlikte Balkanlar’ın içerisine düş-
tüğü kaos, etnik savaşların sebep 
olduğu kıyım ve insanlık dramları, 
NATO’nun insani müdahale kavramı 
çerçevesinde yürüttüğü operasyon-
ları beraberinde getirmiş, doksanlı 
yıllarda NATO’nun önemli görevle-
rinden birisi de Balkanlar’da yürü-
tülen operasyonlar olmuştur. 1999 
yılında Çek Cumhuriyeti (Çekya), 
Macaristan ve Polonya, 2004 yılın-
da ise Bulgaristan, Estonya, Leton-
ya, Litvanya, Slovakya, Slovenya ve 
Romanya NATO üyesi olmuşlardır. 
Bu çerçevede Doğu Avrupa ülkele-
rinin eş zamanlı Avrupa Birliği (AB) 
ve NATO üyelikleri tamamlanmış, 
çifte genişleme yöntemiyle bu ül-
keler Batı ittifakının şemsiyesi altına 
alınmışlardır. Sonraki süreçte 2009 
yılında Arnavutluk ve Hırvatistan 
NATO üyesi olmuştur. Balkanlar 
ve Doğu Avrupa’da istikrar sağlan-
masına rağmen 11 Eylül saldırıları 
uluslararası ilişkilerdeki pek çok di-
namiğin değişmesine neden olduğu 
gibi NATO için de çok önemli deği-
şiklikleri beraberinde getirmiştir. 
ABD’ye yapılan saldırı nedeniyle 
5. madde NATO tarihinde ilk defa 
çalıştırılmıştır. Birleşmiş Milletler 
(BM) Güvenlik Konseyi’nin, Bonn 
Anlaşması’na dayanarak 20 Aralık 
2001 tarihinde aldığı 1386 sayılı 
karara istinaden NATO Uluslarara-
sı Güvenlik ve Destek Gücü (ISAF) 
oluşturulmuştur. ISAF, NATO’nun ilk 
alan dışı operasyonudur. Afganistan 
operasyonu ve Taliban ile gerçek-

leşen mücadele, NATO’yu oldukça 
zorlamıştır. 2006 yılına gelindiğinde 
Riga’da gerçekleşen Zirve’de ittifa-
kın stratejik konsepti değiştirilerek 
kapsayıcı yaklaşım stratejisi günde-
me gelmiştir. 2010 yılında Lizbon 
Zirvesi’nde kabul edilen kapsayıcı 
yaklaşım; kriz yönetimi, caydırıcı-
lık ve işbirlikçi güvenlik ayaklarını 
içermektedir. Sözü edilen strateji 
çerçevesinde kriz öncesinde, kriz 
döneminde ve kriz sonrasında yö-
netim anlayışı ile daha bütüncül bir 
bakış açısı geliştirilmiştir. Uluslara-
rası örgütlerle etkin bir işbirliği an-
layışı üzerinde durulmuştur. NATO, 
Afganistan müdahalesinin getirdiği 
yük ve yapısal düzenlemelerle uğ-
raşırken, önce 2008 Güney Osetya 
müdahalesi ile daha agresif bir dış 
politika izlediğini gösteren Rusya, 
2014 yılında Kırım’ın ilhakıyla NATO 
tarafından yeniden tehdit olarak al-
gılanmaya başlamıştır. 2014 yılında 
düzenlenen Galler Zirvesi’nin 113 
paragraflık metni, Ukrayna Krizi ve 
Rusya ile ilgili olarak düzenlenmiştir. 
Bu plan doğrultusunda NATO’nun 
doğu sınırında hava, kara ve de-
niz unsurlarından oluşan bir gücün 
dönüşümlü olarak bulundurulma-
sı ve NATO Mukabele Kuvveti’nin 
(NATO Response Force) önemli öl-
çüde güçlendirilmesi kararlaştırıl-
mıştır. Ayrıca zirvede acil krizlere 
cevap verebilmek amacıyla hızlıca 
müdahale etmeyi sağlayan yüksek 
hazırlık seviyeli müşterek görev 
kuvveti (Very High Readiness Joint 
Task Force) oluşturulması kararlaş-
tırılmış ve akıllı savunma üzerinde 
durulmuştur. Galler Zirvesi’nin en 
önemli yanı, NATO’nun terörizmle 
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mücadele ederken ihmal ettiği Rus-
ya tehdidine karşı Doğu Avrupa ve 
Baltıklar’da daha güçlü konuşlanma 
gerekliliğinin altını çizmiş olmasıdır. 
2016 yılında yapılan Varşova Zirve-
si, Doğu Avrupa konuşlanmasının 
güçlendirilmesi üzerinde durmuş, 
Rusya’ya karşı caydırıcılığın arttırıl-
ması gerekliliği vurgulanmıştır. Ka-
radağ, NATO’nun yeni üyesi olarak 
davet edilmiş ve 2017 yılında Kara-
dağ, NATO’nun 29. üyesi olmuştur. 
Kuzey Makedonya da Mart 2020 
tarihinde NATO’ya katılmıştır. 

NATO’yu zorlayan tehditler gide-
rek daha karmaşık ve mücadele 
edilmesi daha zor hale gelmekte-
dir. NATO üyelerinin güvenliğini 
sağlama, caydırıcılık yaratma gibi 
geleneksel görevlerinin yanı sıra 
hibrit savaş, siber güvenlik, mülteci 
sorunu gibi yeni güvenlik tehditle-
ri ile de baş etmesi gerekmektedir. 
Bu çerçevede örgüt, kapasitesini 
sürekli güçlendirmeye çalışmakta, 
akıllı savunma için bütçesini arttır-
ma zorunluluğu hissetmektedir. Bu 
sorunlar, NATO ittifakı içerisinde so-
runlara yol açmış, Avrupalı partner-
lerin askeri harcamalar konusunda 
gerekeni yapmamaları konusunda 
dönemin ABD Başkanı Trump’ın 
söylemleri, Avrupalı üyeler ile iliş-
kilerde sorunlara neden olmuştur. 
Soğuk Savaş döneminde tehdit 
algılaması aynı yönde olan üyeler 
günümüzde farklı konulara öncelik 
vermektedir. Bu açıdan zaman za-
man ittifakın geleceği ile ilgili sorgu-
lamalar meydana gelmekte, üyeler 
arasındaki çıkar farklılıkları ve farklı 
tehdit algıları ittifakın bütünlüğü 

açısından sorunlara neden olmak-
tadır. Bununla birlikte NATO tarihsel 
süreçte krizlerle baş ettiği gibi gele-
cek krizlerle de baş etme ve çözüm 
bulma kapasitesine sahip, uluslara-
rası ilişkilerdeki en eski ve en güçlü 
kolektif savunma örgütüdür. Diğer 
örgütlerle yapacağı işbirliği, üye 
ülkelerin güvenlik sorunlarının or-
taklaştırılarak yeniden tanımlanma-
sı ve daha etkin bir bütçe ve daha 
etkin bir savunma ile gelecekte de 
mevcut görevini yerine getireceği 
açıktır. 
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Kuzey Boyutu  
(Northern Dimension) 

–Hatice YAZGAN– 

Kuzey Boyutu Avrupa Birliği (AB), 
Rusya, Norveç ve İzlanda arasında 
1999 yılında oluşturulan bir po-



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ758

litikadır. AB resmî web sitesinde 
yer alan bilgilere göre politikanın 
amaçları, “taraflar arasında diyalog 
ve ekonomik işbirliğini geliştirmek, 
istikrarı güçlendirmek ve ekonomik 
bütünleşme ile rekabet edebilirlik 
ve sürdürülebilirliği sağlamak” ola-
rak belirtilmektedir. AB üye ülkele-
rinin katılabildiği Kuzey Boyutu faa-
liyetleri, Arktik Konsey, Barents Av-
ro-Arktik Konseyi, Baltık Denizi Ül-
keleri Konseyi gibi bölgesel yapılarla 
işbirliği içinde oluşturulmakta ve 
gerçekleştirilmektedir. (Bkz. AB’nin 
Arktik Politikası) Kuzey Boyutu po-
litikası, diğer uluslararası mali kuru-
luşlar ve araştırma kuruluşlarının da 
katılımına açıktır. ABD ve Kanada’nın 
gözlemci statüsünde yer aldığı Ku-
zey Boyutu politikasına Belarus kimi 
işbirliği alanlarında dahil olmaktadır. 

2006 yılında Politika gözden geçiril-
miş ve tematik konularda dört sek-
törel ortaklık kurulmuştur. Bunlar: 
1) “Çevre”, 2) “Halk sağlığı ve sosyal 
konular”, 3) “Ulaştırma ve lojistik” 
ve 4) “Kültür ortaklıkları”dır. Söz 
konusu ortaklıklardaki faaliyetler 
ortaklaşa finansman yoluyla yerine 
getirilmektedir ve AB başta çevre 
ortaklığı olmak üzere Kuzey boyutu 
politikasına finansal katkı vermek-
tedir. Bu politikaya verilen finansal 
destekler 2014-2020 yılları kapsa-
mında Avrupa Komşuluk (ve Ortak-
lık) Aracı kapsamında programlan-
mıştır. 
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Kuzey Makedonya  
(North Macedonia) 

–Yeliz ŞAHİN–

Kuzey Makedonya’nın başken-
ti Üsküp’tür ve komşuları batıda 
Arnavutluk, kuzeyde Sırbistan ve 
Kosova, güneyde Yunanistan, do-
ğuda Bulgaristan’dır. 2 milyon 73 
bin kişilik nüfusa sahip Kuzey Ma-
kedonya’nın yüzölçümü 25 bin 713 
km2’dir. Makedonya (şimdiki adıyla 
Kuzey Makedonya), diğer beş Batı 
Balkan ülkesiyle birlikte, 2003 tarihli 
Selanik Zirvesi’nde Avrupa Birliği’ne 
(AB) potansiyel aday ülke olarak 
kabul edilmiştir. Kuzey Makedonya 
2004 yılında AB’ye üyelik başvuru-
sunda bulunmuş ve Aralık 2005’te 
aday ülke ilan edilmiştir. Avrupa 
Komisyonu, Ekim 2009’dan beri ka-
tılım müzakerelerinin başlanmasını 
tavsiye etmesine rağmen, ülkenin 
AB üyelik süreci Yunanistan ile ara-
sındaki isim anlaşmazlığı nedeniyle 
uzun yıllar sekteye uğramıştır. Yu-
nanistan, 1991 yılında bağımsızlığını 
ilan eden Batı Balkan ülkesinin ana-
yasal ismi olan “Makedonya Cumhu-
riyeti” olarak tanınmasının aynı adı 
taşıyan kuzey bölgesi üzerinde hak 
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iddiasına yol açacağı gerekçesiyle, 
ülkenin AB ile üyelik müzakerelerine 
başlamasını ve NATO’ya üye olması-
nı yıllarca veto etmiştir. 

Bu süreçte, ülke siyasi krizlere sah-
ne olmuş ve 2015 yılında yaşanan 
telekulak skandalının yol açtığı si-
yasi kriz AB’nin arabuluculuğu so-
nucunda aşılmıştır. Mayıs 2017’de 
yaşanan hükümet değişimi sonu-
cunda AB ile bütünleşme hedefi 
doğrultusunda geciken reformların 
kabul edilmesi ve Bulgaristan ve 
Yunanistan gibi komşu ülkelerle sü-
regelen uyuşmazlıkların çözümü ko-
nusunda önemli adımlar atılmıştır. 
12 Haziran 2018 tarihinde varılan 
Prespa Anlaşması ile isim anlaşmaz-
lığı çözülmüş ve Avrupa-Atlantik ku-
rumlarıyla bütünleşme sürecindeki 
en önemli engel ortadan kalkmıştır. 

Kuzey Makedonya, 11 Temmuz 2018 
tarihli Brüksel Zirvesi’nde NATO’nun 
30’uncu müttefiki olmak üzere da-
vet edilmiştir. Şubat 2019’da anlaş-
manın uygulamaya girmesiyle ülke-
nin ismi resmen “Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti” olarak değişmiştir. Ku-
zey Makedonya’nın NATO’ya Katılım 
Protokolü 6 Şubat 2019 tarihinde 29 
müttefik ülke tarafından imzalan-
mıştır. Resmi sürecin tamamlanma-
sının ardından, Kuzey Makedonya 
Mart 2020 tarihinde NATO’ya katıl-
mıştır. 

Avrupa Komisyonu, 29 Mayıs 2019 
tarihinde açıkladığı 2019 yılı Geniş-
leme Paketi kapsamında Kuzey Ma-
kedonya ile katılım müzakerelerine 
başlanması yönündeki tavsiyesini 

yinelemiştir. Ekim 2019’da müza-
kerelere başlamak için onay alma-
yı bekleyen ülkenin AB süreci bu 
kez de AB’nin genişlemeden önce 
iç reformunu tamamlaması gerek-
tiğini öne süren Fransa’nın vetosu 
ile karşılaşmıştır. Ancak sonraki sü-
reçte Mart 2020 tarihinde Genel 
İşler Konseyi Kuzey Makedonya ile 
katılım müzakerelerinin açılması-
na karar vermiştir. Kararın Konsey 
tarafından onaylanmasının ardın-
dan Temmuz 2020 tarihinde taslak 
müzakere çerçevesi hazırlanmıştır. 
Kasım 2020 tarihinde Bulgaristan, 
ülkenin resmi dilinin kökenine ve ta-
rihsel olaylara ilişkin görüş farklılık-
ları nedeniyle Kuzey Makedonya’nın 
müzakere çerçevesini veto etmiştir. 

Kuzey Makedonya vatandaşları, Ka-
radağ ve Sırbistan vatandaşları gibi 
19 Aralık 2009 itibarıyla Schengen 
Alanı’na vizesiz seyahatten istifade 
etmektedir. 
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Küçük İşletmeler için 
Avrupa Şartı (European 
Charter for Small 
Enterprises (ECSE)

–Emre ATAÇ–

19-20 Haziran 2000 tarihlinde Fe-
ira’da toplanan Avrupa Konseyi 
Zirvesi’nde kabul edilen Küçük İş-
letmeler İçin Avrupa Şartı’nın ama-
cı, politika oluşturanların, Avrupa 
ekonomisinin büyümesinde Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeler’in (KOBİ) 
sahip olduğu önemli rolü göz önün-
de bulundurarak, KOBİ’lerin geliş-
mesine yönelik konular üzerinde 
odaklanmasını sağlamaya çalışmak-
tır. Türkiye de, Küçük İşletmeler 
İçin Avrupa Şartı’nı kabul ettiğine 
ilişkin Maribor Deklarasyonu’nu di-
ğer aday ülkelerle birlikte 23 Nisan 
2002 tarihinde imzalamıştır. 

Avrupa Komisyonu, KOBİ’lerin 
büyümesi için elverişli bir ortam 
yaratmayı, Avrupa Birliği’nin (AB) 
oluşturduğu tüm politika ve eylem-
lerde KOBİ’lerin gereksinimlerini ön 
planda tutmayı ve AB üyesi ülkelere 
ortak bir KOBİ vizyonu kazandırma-
yı amaçlayan Küçük İşletmeler için 
Avrupa Şartı’nı (Small Business Act 
for Europe – SBA) ise 25 Haziran 
2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe koy-
muştur. 

Küçük İşletmeler Şartı veya Yasası 
ile KOBİ’lerin Avrupa Ekonomisinin 
merkezinde olduğu kabul edilmekte 
ve üye ülkeler için politika çerçevesi 

belirlenmektedir. Küçük İşletmeler 
Şartında KOBİ’lerin gelişimine yöne-
lik 10 temel ilke belirlenmiştir. 

• Girişimcilerin ve aile işletmele-
rinin teşvik edildiği bir iş ortamı 
oluşturulması

• İflas tehdidiyle karşılaşan dü-
rüst girişimcilere ikinci bir şans 
tanınması

• “Önce Küçük Olanı Düşün” ilke-
sine uygun kurallar geliştirilme-
si

• Kamu kurum ve kuruluşlarının 
KOBİ’lerin ihtiyaçlarına duyarlı 
hale getirilmesi

• Kamu politika araçlarının KOBİ 
ihtiyaçlarına uyumlaştırılma-
sı: KOBİ’lerin kamu alımlarına 
iştirakinin kolaylaştırılması ve 
Devlet yardımı imkânlarının KO-
Bİ’ler tarafından daha iyi kulla-
nılmasının sağlanması

• KOBİ’lerin finansmana erişim-
lerinin kolaylaştırılması ve ticari 
işlemlerde ödemelerin zama-
nında yapılmasını destekleyici 
düzenlemelerin ve iş ortamının 
geliştirilmesi

• KOBİ’lerin Tek Pazar’ın sağladığı 
fırsatlardan daha fazla yararlan-
masının sağlanması

• KOBİ’lerin sahip olduğu bece-
rilerin ve her türlü yenilik faa-
liyetinin geliştirilmesinin teşvik 
edilmesi
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• KOBİ’lerin çevresel sorunları 
fırsata dönüştürmesine imkân 
sağlanması

• KOBİ’lerin büyüyen pazarlardan 
yararlanmasının desteklenmesi 
ve teşvik edilmesi

Türkiye, Avrupa Küçük İşletmeler 
Yasası’na 2010 yılında taraf olmuş-
tur. 5 Haziran 2011 tarihinde ise 
“Avrupa Küçük İşletmeler Yasası 
Prensipleri” konulu Genelge 27955 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Genelgede, ge-
rek AB bünyesinde gerekse ulusal 
düzeyde KOBİ’lere yönelik politi-
kalar oluşumuna rehberlik etmesi 
gereken 10 temel prensipten bah-
sedilerek, her türlü mevzuata temel 
teşkil eden “Önce Küçük Olanı Dü-
şün” ilkesi bağlamında bir dizi mev-
zuat düzenlemesine gerek duyuldu-
ğu vurgulanmıştır. Ayrıca, Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB), Türkiye adına, Yasa ile 
belirlenmiş prensiplere ilişkin iler-
lemeleri izlemekle görevli “Ulusal 
Koordinatör” olarak belirlenmiştir.
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Kültür Politikası   
(Culture Policy)

–Ceran ARSLAN OLCAY–

Avrupa Birliği’nin (AB) Kültür Po-
litikası (KP), Topluluğun Birliğe dö-
nüşme sürecinde,”Ortak Avrupa 
Kültürel Mirası” kavramı ile şekille-
nen bir politikadır. Farklı kültürlerin 
ekonomik ve siyasi olarak bütünle-
şebilmesi gereklidir. Bu doğrultuda 
1993 yılında yürürlüğe giren Ma-
astricht Antlaşması ile ekonomik 
birlik anlayışına kültürel ve sosyal 
boyutlar eklemiştir. Lizbon Antlaş-
ması (2009) ile değişik AB’nin İş-
leyişi Hakkında Antlaşma’nın 167. 
maddesi ile de vurgulandığı üzere 
kültürel kimliklerin uyumlaştırılma-
sının yanısıra kültürel çeşitlikliklerin 
de korunmasını desteklediği için ye-
rindenlik ilkesiyle yürütülmektedir. 
Başka bir ifade ile KP’nin uygulama 
yetkisi Üye Devletlerdedir. Esas 
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olan üye ülkeler arası işbirliğinin 
desteklenmesidir. KP, Birlik ile üye 
ülkeler arasındaki işbirliğinin teşvik 
edilmesi ve üye ülkelerin eylemleri-
nin desteklenerek tamamlanmasını 
hedeflemekle birlikte, diğer Birlik 
politikalarının uygulanması esna-
sında kültürel boyutların da dikkate 
alınmasını önemsemektedir

Birlik, günümüze kadar kültür ve ilgi-
li alanlarda (örneğin, kültürel miras, 
mimarlık, edebiyat) kültürel projele-
re teşvikler sağlamış, kültür endüst-
risinin geliştirilmesine önem vermiş-
tir. Bu kapsamda en önemli girişim 
Avrupa Kültür Programı olmuştur. 
Program, Avrupa’nın kültürel çeşit-
liliğinin muhafazasına yönelik proje 
ve girişimlere katkıda bulunmayı 
ve kurumlar ve kültürel operatörler 
arasındaki sınır ötesi işbirliği aracı-
lığıyla Avrupa’nın kültürel mirasını 
güçlendirmeyi hedeflemiştir. Kül-
tür Programı’nı üç temel başlıkla 
özetleyebiliriz. Bunlardan ilki kültür 
alanında, tarafların sınır-aşırı hare-
ketliliğinin desteklenmesi, ikincisi, 
kültürel ve sanatsal eserlerin sınır 
ötesi hareketliliğinin ve yayılmasının 
teşviki ve sonuncusu ise kültürlera-
rası diyalogun güçlendirilmesidir.

2014 yılında Komisyon tarafından 
Avrupa’yı kültürel ve yaratıcı olarak 
desteklemek için, 2014-2020 döne-
mi için konsolide çerçeve programı 
“Yaratıcı Avrupa” ortaya koyulmuş-
tur. Kültür Programı ve MEDIA Prog-
ramı’nın devamı niteliğindeki Yara-
tıcı Avrupa Programı’na 1,46 milyar 
Avro tutarında bütçe ayrılmıştır. Bu 
kapsamda, sınır ötesi işbirliği, edebi 

tercümanlık ve ağ kurma gibi faali-
yetleri teşvik eden kültür girişimleri; 
medya ve görsel-işitsel çalışmaların 
geliştirilmesine yönelik girişimler ve 
bunlara erişimi veya bunların dağı-
tımını destekleyen girişimlerin des-
teklenmesi amaçlanmaktadır.
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Küresel Akdeniz Politikası 
(Global Mediterranean 
Policy) 

–Sedef EYLEMER–

Avrupa Birliği’nin (AB) Akdeniz ül-
keleri ile ilişkilerinin temeli Roma 
Antlaşması’na dayanmakta ve ikili 
ilişkilerin başlangıcı 1960’lı yıllara 
kadar gitmektedir. Avrupa Ekono-
mik Topluluğu’nun (AET) yeni kurul-
muş olduğu bu yıllarda Topluluk’ta 
genel bir Akdeniz politikası söz ko-
nusu olmadığından, AET ile Akdeniz 
ülkeleri arasındaki ilişkiler birbirin-
den bağımsız olarak yürütülmüştür. 
1962-1972 yılları arasında Topluluk, 
birçok Akdeniz ülkesi ile ikili anlaş-
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malar imzalamıştır. 1972 yılında Pa-
ris Zirvesi ile temelleri atılan Küresel 
Akdeniz Politikası ise Topluluğun 
Akdeniz ülkelerine yönelik ilk kolek-
tif politikası olmuştur. Bu politika ile 
Topluluk ilk kez Akdeniz ülkelerine 
yönelik bölgesel bir perspektifle or-
tak bir politika geliştirmiştir. Akdeniz 
ülkeleri ile ilişkilerin ortak bir temele 
dayandırılması anlayışına dayanan 
bu politikanın geliştirilmesinde daha 
önce bu ülkelerle yapılan ikili anlaş-
maların süresinin dolması, Topluluk 
ile Akdeniz ülkeleri arasındaki ticari 
ilişkilerin Topluluğa Birleşik Krallık, 
İrlanda ve Danimarka’nın katılı-
mıyla gerçekleşen ilk genişlemeyle 
meydana gelen yapısal değişiklik-
lere uyum sağlaması gereği, petrol 
krizinin etkileri gibi farklı faktörler 
etkili olmuştur. 

Küresel Akdeniz Politikası ağırlıklı 
olarak ticari konulara odaklanmış-
tır. Bu çerçevede AT, Akdeniz ülke-
leriyle Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşması (GATT) kurallarıyla 
uyumlu ticari düzenlemeler yanın-
da mali ve teknik işbirliği yapmayı 
hedeflemiştir. Bu kapsamda Top-
luluğun Akdeniz ülkeleri ile yaptığı 
anlaşmalar, daha önce Yunanistan, 
Türkiye, Kıbrıs ve Malta ile imzala-
nan ortaklık anlaşmaları dışında, te-
melde ticaret ve işbirliğine dayanan 
anlaşmalar olmuştur. Ayrıca taraflar 
arasındaki kalkınmışlık farklarının 
işbirliğine engel oluşturmasını ön-
lemek ve Akdeniz ülkelerinin kalkın-
masına destek olmak için Akdeniz 
ülkelerine yönelik mali yardımları 
düzenleyen mali protokoller yapıl-
mıştır. Ancak Küresel Akdeniz Poli-

tikası, beklenilen olumlu sonuçları 
verememiş, 1973-74 petrol krizi ve 
1973 Arap-İsrail Savaşı’nın yol açtığı 
ekonomik ve siyasi sorunlar politika-
nın işleyişini güçleştirmiştir. Ayrıca 
Soğuk Savaş’ın bitişi ile ortaya çıkan 
yeni siyasi ortam da Topluluğun Ak-
deniz’e yönelik politikasını yeniden 
gözden geçirmesine yol açmıştır. Bu 
nedenle, Avrupa-Akdeniz Ortaklı-
ğı’nın 1995 yılında kurulmasının ön-
cesinde 1990 yılında Yenileştirilmiş 
Akdeniz Politikası oluşturulmuştur. 
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Laeken Zirvesi (Laeken 
European Council ) 

–Hatice YAZGAN–

14-15 Aralık 2001 tarihinde, Belçika 
Dönem Başkanlığı sırasında Belçi-
ka’nın Laeken şehrinde toplanan Zir-
ve, tek paraya geçişle ilgili aşama 
kaydedildiği, Avrupa Birliği’nin (AB) 
daha fazla genişlemesi ve geleceği-
nin gündemde olduğu bir dönemde 
gerçekleşmiştir. Zirve, Avrupa Birliği 
Anayasasının hazırlanmasına giden 
süreçte için bir yol haritası oluştu-
rulmasını sağlamış (Bkz. Avrupa 
Anayasal Antlaşması) ve Avrupa 
vatandaşları için bir Anayasa hazır-
lanması önerisinin yer aldığı AB’nin 
Geleceğine İlişkin Deklarasyon bu 
Zirvede kabul edilmiştir. Laeken 
Deklarasyonu olarak da bilinen bu 
deklarasyonda, Giscard d’Estaing’in 
başkanlık yapacağı bir Konvansi-
yon’un oluşturulmasına karar ve-
rilmiştir. Konvansiyon’a AB’ye aday 
ülkelerin de katılması öngörülmüş 
ve Birliğin geleceğine ilişkin kamu-
oyu tartışmasının genişletilmesini 
sağlayacak bir yapı oluşturulmasına 
karar verilmiştir. 

Konvansiyon çalışmaları yanında, 
antlaşmalar tadil edilmeden alına-
bilecek tedbirler kapsamında yöne-
tişim ve kurumsal düzenlemeler be-
lirtilmiştir. Zirve kararlarında Birliğin 
Geleceği başlığı altında, Avro’nun 
kullanımındaki gelişmeler, Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Politikası’nın 
(AGSP) operasyonel hale gelmesi ve 
diğer gelişmeler ve genişleme poli-

tikasında katedilen mesafe de be-
lirtilmektedir. Zirve’de alınan diğer 
kararlar, 11 Eylül saldırılarının ar-
dından terörizmle mücadele ve Af-
ganistan’a yönelik tedbirler, Lizbon 
Stratejisi, istihdam, Avrupa sosyal 
modeli, araştırma, sürdürülebilir 
kalkınma, özgürlük, güvenlik ve 
adalet alanının güçlendirilmesi, dış 
ilişkiler (Orta Doğu, Batı Balkanlar, 
Afrika, Rusya) konularındadır. 
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Lahey Avrupa Kongresi 
(The Hague Congress of 
Europe) 

–Haluk ÖZDEMİR–

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Av-
rupa’da, 1947 Montreaux Kongresi 
ile başlayıp 1949 Lausanne Kong-
resiyle biten ve Kongreler Dönemi 
olarak adlandırılabilecek bir dö-
nem yaşanmıştır. Bu kongrelerde 
Avrupa’nın geleceğine dair çeşitli 
fikirler tartışılmaktaydı. Bu Kongre-
ler serisinin bir parçası olan Mayıs 
1948 tarihli Lahey Avrupa Kongresi, 
doğurduğu sonuçlar itibariyle Avru-
pa’nın izleyen yıllardaki gelişiminde 
iz bırakmıştır. Lahey Avrupa Kongre-
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si, Avrupa’daki federalist dernekleri 
bir araya getiren Avrupa Birliği İçin 
Ortak Uluslararası Komite (“Joint 
International Committee for Euro-
pean Unity”) çağrısıyla toplanmış ve 
Avrupa Konseyinin kuruluşuyla so-
nuçlanmış bir Kongredir. Kongre’nin 
önemi, Avrupa Birliği’ne (AB) giden 
süreçte önemli dinamikleri hareke-
te geçirmesiyle ilgilidir. Tartışmalar 
sırasında, günümüz AB siyasetine 
yön veren iki akım olarak federalist 
ve egemenliklerin kısıtlanmasına 
karşı olan anti-federalist yaklaşımlar 
belirginleşmiştir. Kongreye devlet 
adamlarının yanısıra, milletvekilleri, 
iş insanları, sendikacılar, akademis-
yenler, gazeteciler ve kanaat ön-
derleri katılmıştır. Komitenin amacı 
savaş sonrası Avrupa’nın sorunları-
na çözüm bulabilmek için pratik ve 
bütünleşmeyi destekleyen öneriler 
getirmekti. 

Kongre üç komite şeklinde çalışmış-
tır: (1) Siyasi Komite, (2) Ekonomik 
ve Sosyal Komite ve (3) Kültürel 
Komite. Bu komitelerde tartışılan 
hususlar içerisinde, Avrupa’da bir-
liğe yönelik olarak bir insan hakları 
sözleşmesi hazırlanması, ticaret ko-
taları ve gümrük vergilerinin kaldı-
rılması, tarımsal kaynakların ortak 
kullanımı gibi konular sayılabilir.

Kongre sonunda ayrıca Avrupalılara 
Mesaj adı altında İsviçreli federalist 
Denis de Rougemont tarafından ka-
leme alınmış bir belge kabul edilmiş-
tir. Avrupalılara Mesaj’da Avrupa’ya 
yönelik en büyük tehdidin kendi iç 
uzlaşmazlıkları ve parçalanmışlı-
ğı olduğu belirtiliyordu. Bu tehdit 

karşısında Avrupa’nın misyonu, bü-
tünleşmek ve özgürlükleri savunan 
büyük bir ekonomik ve siyasi blok 
oluşturmaktı. Bu amaca yönelik ola-
rak insanların, fikirlerin ve malların 
serbestçe dolaşabildiği birleşik bir 
Avrupa kurulmalıydı. Bunun için de 
özgürlükleri güvence altına alan bir 
İnsan Hakları Sözleşmesi hazırlan-
malı, bu sözleşmeyi somutlaştırmak 
için bir mahkeme oluşturulmalı ve 
tüm Avrupalı halkların temsil edildi-
ği bir parlamento kurulmalıydı.

Bu öneriler çerçevesinde federalist-
ler Avrupa Birliği adında bir örgüt 
kurmak istediler. Ancak bunun çok 
iddialı bir isim olduğunu savunan 
geleneksel siyasetçiler yani anti-fe-
deralistler, isim konusunda daha az 
iddialı bir örgüt adı olarak Avrupa 
Konseyi’ni önerdi. Bu açıdan ba-
kıldığında Lahey Kongresi aslında 
Avrupa Birliği’ni kurmak amacıy-
la federalistler tarafından öncülük 
edilmiş ama Avrupa Konseyi’nin 
kuruluşuyla sonuçlanmış bir toplan-
tıdır. Federalistler, sonraki yıllarda 
daha farklı ve uzun vadeli bir strateji 
izleyerek Avrupa Birliği’ni kurmayı 
başaracaktır.
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Lamfalussy Süreci 
(Lamfalussy Process)

–Sevgi İNECİ–

Teknolojideki gelişmeler, sanayinin 
dışında pek çok sektörü de olumlu 
etkilemektedir. Benzer şekilde tek-
nolojideki gelişme, sermaye piyasa-
larına ve hukuk sistemine işlem hız-
larında artış olarak yansıdığı ölçüde 
bu sektörlerde toplam verimlilik de 
artmış olacaktır. Bu açıdan bakıldı-
ğında Avrupa Birliği (AB) gibi çok 
ülkeli bir ekonomik entegrasyonun 
önce kendi iç pazarının, sermaye 
piyasaları, döviz piyasaları, rekabet 
hukuku ve ticaret hukuku açısından 
düzgün işlemesi için belirli bir işlem 
hızında ve etkin çalışıyor olması ge-
rekmektedir. 

Daha detaylı ele alındığında tüzük 
ve yönergelerin sürekli değişiklik-
lerin zamanında yerine getirilmesi 
veya bunların güncellenmesi ve eri-
şilebilir olması sorunu sadece karar 
alma mekanizmasında hızlandırıcı 
değişikliklerle çözülemez. Bu ne-
denle daha dinamik ve hızlı hareket 
eden bir sistemin kurulması ihtiyacı 
ortaya çıkmıştır. İşte bu noktadan 
yola çıkan Alexandre Lamfalussy’nin 
başkanlığında uzmanlardan olu-
şan bir komisyon, 2000 yılında dört 
aşamalı bir yasa taslağı önermiştir. 
2000 yılında geliştirilen bu süreç ile 
Komisyon bir dizi çalışma içine gir-
miştir. Birinci aşamada standart bir 
yasama yöntemi öngörülmektedir. 
İkinci aşamada teknik standartların 
geliştirilmesi gerekmektedir. Üçün-

cü aşamada üye ülke uzmanlarının 
devreye girmesi ile tüzüklerin üye 
ülkelerde etkin bir şekilde uygulan-
ması için gerekli inceleme ve tav-
siyelerin oluşturulması gerekmek-
tedir. Dördüncü aşamada ise tüzük 
veya yönergelerin çıkarılmasından 
sonra Avrupa Komisyonu bunların 
Üye Devletlerde uygulama biçim-
lerinin etkin olup olmadığını göz-
lemlemekte ve gerekli değişiklik-
leri önermektedir. Birinci aşamada 
Avrupa Komisyonu inisiyatif alma 
yetkisini kullanarak çıkarılması dü-
şünülen yasaların taslak çalışmala-
rını hazırlamakla yükümlüdür. Bun-
ları hazırlarken Birlik politikaların 
gereksinimlerini göz önünde tut-
maktadır. Bu taslaklar hazırlanırken 
ilgili alandaki meslek kuruluşlarının 
yani reel sektörün temsilcilerinden 
oluşan alt komisyonların görüş ve 
önerilerini alır. Komisyonun taslak 
önerisi Avrupa Parlamentosu’na ve 
Bakanlar Konseyi’ne aynı zamanda 
gönderilir. Bu kurumlardan gelen 
değişiklik önerileri varsa Komisyon 
bunlar üzerinde çalışır ve tekrar 
gözden geçirmeleri için Avrupa Par-
lamentosu’na ve Bakanlar Konse-
yi’ne gönderir. Sonuç olarak, iki ku-
rumun da olumlu görüşü varsa yasa 
taslağı onaydan geçmiş olur. Ancak 
ikinci gözden geçirmede, kurumlar-
dan red gelirse, bir uzlaşma süreci 
başlar ve üçüncü gözden geçirme 
sürecine geçilir ve olumlu sonuç alı-
nıncaya kadar yasa taslağı üzerinde 
Komisyon ve alt komisyonlar çalışır. 
Genellikle birinci aşama mevcut 
yasa taslağının Birlik politikaları ile 
uyumu üzerine çalışmaları kapsar. 
İkinci aşama ise yasaların teknik 
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kısmı ile ilgilidir. Bu yasaların gele-
cekte 27 ülkede başarılı bir şekilde 
uygulanması için teknik alt yapısı-
nın iyi olması gerekmektedir. Yasa-
ma konusu ile ilgili teknik uzmanlar 
tüzüklerin tüm Üye Devletlerde tek 
biçimde uygulanması için gerekli ça-
lışmaları yaparlar. 
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Larosière Raporu 
(Larosière Report)

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

2008 küresel mali krizinden sonra 
Avrupa Birliği’nde (AB) finans piya-
salarında gözetim ve denetim siste-
minin yetersizliği ve üye ülkelerarası 

koordinasyonun eksikliği görülmüş 
ve bu doğrultuda Avrupa Komisyo-
nu da harekete geçmiştir. Komisyon, 
AB finans sitemine ilişkin denetim 
düzenlemelerinin nasıl güçlendiri-
leceğini ve reforme edilebileceğini 
araştırmak üzere eski Uluslararası 
Para Fonu (IMF) Başkanı Jacques de 
Larosière başkanlığında bir Yüksek 
Düzey Grubu görevlendirmiştir. Söz 
konusu gruptan oluşan komite 25 
Şubat 2009 tarihinde “Larosière Ra-
poru” olarak adlandırılan bir rapor 
yayımlamıştır. 

Raporda AB’nin finansal sistemi-
ne ilişkin geniş bir öneriler paketi 
bulunmaktadır. Söz konusu tavsi-
yelerin başında düzenleyici çerçe-
venin yeniden şekillendirilmesi ve 
Basel Sermaye Yeterliliği (Basel)-II 
kurallarının gözden geçirilmesi gel-
mektedir. Bu kapsamda minimum 
sermaye yeterliliğinin kademeli 
olarak artırılması, likidite yönetimi 
kurallarının sıkılaştırılması, bilanço 
dışı kalemler için sıkı kurallar geti-
rilmesi, bankaların iç kontrol ve risk 
yönetimi kurallarının sıkılaştırılması 
önerilmiştir. 

Raporda yer alan diğer öneriler ara-
sında AB finans piyasalarının dene-
timi için bir risk denetim ve erken 
uyarı sistemi kurulması, finans pi-
yasalarının gözetiminin kredi dere-
celendirme kurumlarını da içerecek 
şekilde genişletilmesi ve bankalar 
için dinamik hükümler getirilme-
si yer almıştır. Bu amaçla, var olan 
yapılar arasında koordinasyon sağ-
lanmasına yönelik sistemlerin ku-
rulması da düşünülmüş ve Avrupa 
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Merkez Bankası’nın himayesiyle, 
sistemik risklere karşı erken uyarı 
mekanizması işlevini yürütecek bir 
konsey kurulması; Avrupa finans pi-
yasalarını düzenleyen ulusal kurum-
ların temsilcisi üç komitenin geniş-
letilmiş yetkilerle Avrupa düzeyinde 
kurumlar haline getirilmeleri; mikro 
ihtiyati gözetim alanında Avrupa 
gözetim sisteminin kurulması öne-
rilmiştir. 

Raporda ABD’de de krizin odak nok-
tasında yer almış olan kredi dere-
celendirme kuruluşlarına ilişkin dü-
zenleme tavsiyeleri de yer almıştır. 
Bu kapsamda Avrupa Sigorta Dü-
zenleme Kurumunun (ASDK) güç-
lendirilerek kredi derecelendirme 
kuruluşlarının (KDK) kayıt ve göze-
timinden sorumlu olması, KDK’ların 
isleyişlerinin ve finansman yapıları-
nın gözden geçirilmesi, söz konusu 
kurumların derecelendirme ve da-
nışmanlık görevlerinin birbirinden 
ayrılması, finansman ürünlerinin 
derecelendirmesinin zaman içinde 
farklı kurallarla belirlenmesi öneril-
miştir.

Sigortacılık sektöründe de bankacı-
lıkla iç içe bulunması ve dünyada en 
büyük sigorta şirketinin finans sek-
törüne verdiği teminatlar nedeniyle 
zor duruma düşmesinden ders çıka-
rılarak bu sektörde de düzenlemeler 
yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Bu açıdan raporda Solvency 2 direk-
tifinin kabul edilmesi önerilmiştir.

Finans sistemindeki mevcut zayıf-
lıklara ilave olarak raporda paralel 
bankacılık olarak adlandırılan ve he-

dge fonlar, yatırım bankaları, diğer 
fonlar ve mortgage brokerlarını da 
içine alan sektörün, düzenlemelerle 
özellikle Basel II çerçevesine alın-
ması ve sistemik etkiye sahip finan-
sal faaliyetlerde bulunan bütün ku-
ruluşlara da düzenleme getirilmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Raporda ya-
tırım fonları için ortak kurallar be-
lirlenmesi ve daha sıkı bir denetim 
getirilmesi de önerilmiştir. 

Raporda ayrıca biri bankacılık sek-
törü, biri menkul kıymetler sektö-
rü için, diğeri de sigorta ve mesleki 
emeklilik sektörü için olmak üzere 
üç Avrupa denetim otoritesinden 
oluşan bir Avrupa Finansal Denet-
çiler Sisteminin oluşturulması ve 
bir Avrupa sistemik risk kurulunun 
oluşturulmasını tavsiye edilmiştir. 

Larosière Raporu, AB’nin finansal 
sisteminin denetimin düzenlenme-
sinde yol gösterici olmuş ve raporda 
yer alan tavsiyeler AB’nin gerçek-
leştirdiği finansal düzenlemelere 
dayanak teşkil etmiştir. Böylece 19-
20 Mart 2009’da gerçekleştirilen 
AB Konseyi toplantısında ele alınan 
rapor, 2 Nisan 2009’da gerçekleşen 
G-20 toplantısında da gündeme gel-
miştir.

Okuma Listesi 

The High Level Group on Financial 
Supervision in the EU Report, Brus-
sels. 2009, https://ec.europa.eu/
economy_finance/publications/pa-
ges/publication14527_en.pdf 

Nangy A., Pete S., Benyovszki A., 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 769

Petru P. ve Z.Györfy, “The de La-
rosière Report Regarding the new 
Structure of European System of 
Financial Supervision”, Theoretical 
and Applied Economics, Volume 
XVII No. 11(552), 2010 s. 5-20 

European Parliament, Brief Sum-
mary of the De Larosière Report, 
https://www.europarl.europa.eu/
meetdocs/2009_2014/documents/
deea/dv/2110_09/2110_09en.pdf  

Latin Para Birliği   
(Latin Monetary Union)
–Gülçin GÜREŞÇİ–

1840’lı yıllarda Kaliforniya ve Avust-
ralya’da büyük altın madenlerinin 
bulunuşu küresel anlamda piyasa-
larda altın miktarını arttırdı ve altı-
nın piyasa değerini gümüş karşısın-
da düşürdü. Bu değişimin zaman 
içinde sorunlara neden olması ile 23 
Aralık 1865 tarihinde Fransa, Belçi-
ka, İtalya ve İsviçre tarafından Latin 
Para Birliğinin kurulmasına karar 
verildi ve Birlik 1 Ağustos 1866’da 
yürürlüğe girdi. Birlik sayesinde üye 
ülkelerdeki işlem maliyetleri düş-
müş oldu ve fiyat şeffaflığının art-
ması sağlandı. Anlaşma üye ülkeler-
de altın ve gümüş madeni paraların 
standart ebatta olmalarını garanti 
ediyordu. Böylece herhangi bir üye 
ülkede basılan madeni para diğer 
ülkelerde de eş değerde olduğu için 
istikrar açısından olumlu etkileri 
oldu. Ayrıca Para Birliği’ne üye olan 
ülkeler kendi paralarını, aynı stan-

dartlarda olmak koşuluyla basabil-
mekteydiler. Ancak 1914’te Fransa, 
Birinci Dünya Savaşının başlaması 
ile birlikte altın para basımını dur-
durdu ve bir daha altın standardına 
geri dönmedi. Bu dönemde Fransız 
Frankı çok fazla değer kaybetti ve 
yüksek oranda enflasyon ortaya çık-
tı. Tüm bu gelişmeler sonucunda La-
tin Para Birliği 1927’de resmi olarak 
sona erdi. 
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Les Verts Davası   
(Les Verts Case)

–İlke GÖÇMEN–

Les Verts davası, Case 294/83 sayı 
ve 23 Nisan 1986 karar tarihli olup 
özellikle iptal davası ile ilgilidir.

Les Verts davasının maddi ve huku-
ki vakaları şöyle özetlenebilir. Les 
Verts, merkezi Paris’te bulunan ve 
3 Mart 1980 ile kurulduğu yetkili 
makamlara bildirilmiş olan kâr ama-
cı gütmeyen bir birliktir. Les Verts, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
Antlaşması md. 173 temelinde, öz 
olarak, Avrupa Parlamentosunun 
1984 yılı seçimlerinde yer alacak 
siyasi gruplara yönelik tahsisatlar 
ile ilgili kararlarına karşı iptal davası 
açmıştır. 

Avrupa Birliği Adalet Divanı 
(ABAD), Les Verts kararı ile şu tespit-
lerde bulunmuştur. İlk olarak, ABAD, 
AET Antlaşması md. 173 temelinde 
Avrupa Parlamentosu’nun bir önle-
mine karşı açılan bir iptal davasını 
görmeye yetkili midir sorusu ya-
nıtlanmıştır. Davacıya göre, her ne 
kadar AET Antlaşması md. 173 yal-
nızca Konsey’in veya Komisyon’un 
önlemlerine karşı iptal davası aç-
maktan bahsetse de davalıları bu iki 
kurum ile kısıtlamak md. 164 ışığın-
da adaletin inkârı anlamına gelecek-
tir. Avrupa Parlamentosu’na göre 
de AET Antlaşması md. 164 ABAD’a 
hukukun koruyucusu olarak genel 
bir işlev yüklemektedir ve md. 173 
potansiyel davalıları tahdidi olarak 

saymamıştır, dahası kendisi huku-
ki önlemler kabul ettiğinde bunlar 
ABAD tarafından hukuki denetime 
tabi olmalıdır. ABAD’a göre: “[AET], 
üyesi devletlerin ve kurumlarının 
benimsedikleri önlemlerin temel 
anayasal şart, yani kurucu antlaş-
ma, ile uyumlu olup olmadığı soru-
sunun denetiminden kaçınamaya-
cağı, hukukun üstünlüğüne dayalı 
bir Topluluktur”. Kurucu antlaşma; 
iptal davası, hukuka aykırılık def’i 
ve ön karar prosedürü aracılığıyla 
“kurumların benimsediği önlemle-
rin hukuka uygunluğunun [ABAD] 
tarafından denetlenmesine imkan 
vermek için tasarlanan hukuki çare-
ler ve prosedürler ile ilgili bütün bir 
sistem” getirmiştir. AET Antlaşma-
sı md. 173 yalnızca Konsey’in veya 
Komisyon’un önlemlerine karşı iptal 
davası açmaktan bahsetse de “ku-
rucu antlaşmanın genel planı ‘huku-
ki etki doğurmayı amaçlayan … ku-
rumlar tarafından benimsenen tüm 
önlemler’ karşısında” iptal davası 
açabilmeyi gerektirmektedir. O hal-
de, Avrupa Parlamentosu, üçüncü 
kişilere karşı hukuki etki doğurma-
yı amaçlayan önlemleri söz konusu 
olduğunda iptal davasının davalısı 
olabilecektir. Les Verts kararı, bu 
yönüyle, kurucu antlaşmanın temel 
anayasal şart olduğunun ve AB’nin 
hukukun üstünlüğüne dayandığının 
ilk kez açıklıkla ortaya konduğu, da-
hası iptal davasının üçüncü kişilere 
karşı hukuki etki doğurmayı amaç-
layan tüm önlemlere genişletildiği 
karar olmuştur. 

İkinci olarak, ihtilaflı kararlar, üçün-
cü kişilere karşı hukuki etki doğur-
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mayı amaçlamakta mıdır ve AET 
Antlaşması md. 173 bakımından, 
davacı açısından doğrudan ilgili ve 
bireysel ilgili sayılır mı soruları ya-
nıtlanmıştır. ABAD’a göre, birincisi, 
ihtilaflı kararlar, 1984 yılı seçimle-
rinde yer alacak siyasi gruplara yö-
nelik tahsisatlar ile ilgili olduğundan 
üçüncü kişilere karşı hukuki etki 
doğurmayı amaçlayan önlemlerdir. 
İkincisi, davacıya göre, ihtilaflı ka-
rarlar rakip olduğu siyasi gruplara 
verilen yardımlar ile ilgili olduğun-
dan kendisi doğrudan ve bireysel 
ilgili sayılmalıdır. Avrupa Parlamen-
tosu’na göre, yerleşik içtihat huku-
ku çerçevesinde, davacı doğrudan 
ve bireysel ilgili kabul edilemez. 
Bununla birlikte, davacı sıradan bir 
üçüncü kişi olmayıp bir siyasi parti 
olduğundan, özel işlevi nedeniyle, 
ayrıcalıklı davacılar ile ayrıcalıklı ol-
mayan davacılar, yani gerçek ve tü-
zel kişiler, arasında bir yere konum-
lanmalı, dolayısıyla ihtilaflı kararlar 
bakımından doğrudan ve bireysel 
ilgili sayılmalıdır. ABAD’a göre da-
vacı, ihtilaflı kararlar “kendiliğin-
den yeterli ve uygulama hükümleri 
gerektirmeyen bütün bir kural seti 
oluşturduğundan” doğrudan ilgi-
lidir. Ayrıca, davacı, ihtilaflı karar 
alındığında var olduğundan ve 1984 
seçimleri için aday gösterebilmiş ol-
duğundan bireysel ilgilidir. Les Verts 
kararı, bu yönüyle, iptal davasında 
kabul edilebilirlik aşamasına örnek 
oluşturan kararlardan birisidir.

Üçüncü olarak, ihtilaflı kararlar hu-
kuka uygunluk denetimine tabi tu-
tulmuştur. ABAD’a göre, öz olarak, 
ihtilaflı kararlar ile 1984 yılı seçim-

lerinde yer alacak siyasi gruplara 
yönelik tahsisat sistemi geliştirilmiş-
se de Birlik hukukunun mevcut du-
rumunda bu konu Üye Devletlerin 
yetkisi içinde kalmaktadır. Dolayı-
sıyla, ihtilaflı kararlar geçersiz kılın-
mıştır. Les Verts kararı, bu yönüyle, 
iptal davasında esastan denetim 
aşamasına örnek oluşturan karar-
lardan birisidir. 
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Letonya (Latvia)  

–Melis BOSTANOĞLU–

Letonya, Kuzey Avrupa’da bulunan 
Baltık ülkelerinden biridir. Nüfu-
su 1.907.675, yüz ölçümü 64.573 
km2’dir. Ülkenin başkenti Riga’dır. 
Nüfusun %62,2’sini Letonyalılar 
oluştururken %25,2 ile Ruslar ülke-
deki en büyük azınlık konumunda-
dır. Ülkenin resmi dili Letonca’dır ve 
ülkedeki Rus azınlık Rusça konuş-
maktadır. 

Orta Çağ boyunca çeşitli ülkelerin iş-
gali altında bulunan Letonya, Karlis 
Ulmanis’in başında olduğu ulusçu 
hükümetin Bolşevik ve Alman ordu-
larını ülkeden kovmasıyla 1922 yı-
lında bağımsızlığını ilan etmiştir. An-
cak 23 Ağustos 1939’da imzalanan 
Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı Le-
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tonya’yı yeniden Rusya’nın etki ala-
nına sokmuştur. 17 Temmuz 1940 
tarihinde Sovyet ordularının Leton-
ya sınırlarına girmesiyle ilhak edilen 
ülke, Sovyetler Birliği’nin bir par-
çası haline gelmiştir. Letonya 1941 
yılında Nazi Almanyası tarafından 
işgale uğrasa da, 1944 yılında tek-
rar Sovyetler Birliği’nin hâkimiyeti 
altına girmiştir. Bu durumdan dola-
yı Letonya’nın ekonomisi, altyapısı 
ve siyasi yaşamı Sovyet sistemi ile 
bütünleşmiştir. Mihail Gorbaçov’un 
glasnost ve perestroika politikaları-
nın ardından 1985 yılından itibaren 
Sovyetler Birliği’ne karşıt Letonyalı-
ların hoşnutsuzluklarını ifade etme-
ye başlamalarıyla ulusal bağımsızlık 
hareketleri de oluşmaya başlamıştır. 
1989 yılında Letonya Yüksek Sovyet 
Meclisi, egemenliğini ve ekonomik 
bağımsızlığını ilan etmiştir. 6 Eylül 
1991 tarihinde de Sovyetler Birliği 
Devlet Konseyi, Letonya’nın bağım-
sızlığını resmen kabul etmiştir. 

13 Aralık 2002 tarihinde Letonya 
diğer dokuz ülke ile birlikte Avru-
pa Birliği (AB) katılım müzakerele-
rini tamamlamış ve 1 Mayıs 2004 
tarihinde AB üyesi olmuştur. (Bkz. 
Doğu Genişlemesi) Letonya aynı yıl 
NATO’ya katılmıştır. 21 Aralık 2007 
tarihinde Schengen Alanı’na katılan 
Letonya, 1 Ocak 2014 tarihinde ise 
Avro Alanı’na dâhil olmuştur. Le-
tonya, AB Konseyi Dönem Başkanlı-
ğı’nı Ocak-Haziran 2015 döneminde 
üstlenmiştir. 

2008-2010 yıllarında yaşanan mali 
krizden neredeyse Yunanistan ka-
dar etkilenen Letonya’nın GSYH’si 

bu yıllarda neredeyse %25 oranın-
da azalmış, bu nedende Letonya 
Avrupa’nın en katı kemer sıkma 
programlarından birini uygulamak 
zorunda kalmıştır. Ülkenin en bü-
yük sorunlarından olan dış göçün 
gelecek yıllarda ekonomide bazı so-
runlar yaşatacağı düşünülmektedir. 
Ülkenin diğer bir sorunu da yoksul-
luktur. Geçirdiği ekonomik gelişime 
rağmen ülkenin neredeyse yarısı 
yoksulluk sınırında yaşamaktadır ve 
bölgeler arasında büyük farklılıklar 
bulunması dikkat çekmektedir.

AB resmî web sitesinde yer alan 
bilgilere göre; 2018 yılında Letonya 
ekonomisinin en önemli sektörleri; 
toptan ve perakende ticaret, ulaşım, 
konaklama ve yiyecek hizmetleri, 
sanayi ile kamu yönetimi, savunma, 
eğitim, insan sağlığı ve sosyal iş fa-
aliyetleri olmuştur. Letonya’nın en 
fazla ihracat yaptığı ülkeler; Litvan-
ya, Rusya, Estonya, Almanya, İsveç 
ve ABD iken, başlıca ithalat ortakla-
rı; Litvanya, Almanya, Polonya, Rus-
ya ve Kanada’dır. 

Ekim 2018 tarihinde yapılan genel 
seçimlerde, Rusya yanlısı Uyum 
Partisi (Harmony Party) mecliste en 
fazla sandalyeye hak kazanan parti 
olmuştur. Uyum Partisi’ni popülist 
KPV LV ve Yeni Muhafazakârlar ta-
kip etmiştir. Yaklaşık üç ay süren 
tartışmalı müzakerelerin ardından 
Yeni Birlik (New Unity), Yeni Mu-
hafazakâr Parti (New Conservative 
Party), Kalkınma için liberal ittifak 
(Development/For! Alliance), sağ 
görüşlü Ulusal İttifak (National Alli-
ance) ile KPV LV’den oluşan beş par-
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tili bir koalisyon kurulmuştur. 
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Liberal 
Hükümetlerarasıcılık 
(Liberal 
Intergovernmentalism) 

–Sezgin MERCAN–

Liberal Hükümetlerarasıcılık, Ras-
yonel Tercih Kurumsalcılığına da-
yanan iki genel varsayım üzerine 
inşa edilmiştir. Literatürde belirtilen 
şekliyle bunlardan ilki; devletlerin 
bir eylemi gerçekleştirmeden önce 
alternatifleri ve diğer devletlerin ey-
lem ya da tercihlerini değerlendir-
meleri ve kendi yararlarına olacak 
bir seçimde bulunarak eylemi ger-
çekleştirmeleri sonucuna dayanan 
rasyonellikleridir. İkincisi; kuram, 
devletleri, uluslararası müzakereler-
de politikaların karar alma mekaniz-
masındaki siyasi aktörlerce karar-
laştırıldığı ve diğer aktörlerin de bu 
müzakerelerde bağımsız bir role sa-
hip olmadığı üniter aktörler olarak 
tanımlamaktadır. Fakat bu noktada 
Rasyonel Tercih Kurumsalcılığından 
farklılık göstermesi açısından dikkat 
edilmesi gereken husus, Liberal Hü-
kümetlerarasıcılığın devletlerin ter-
cihlerini sabit, değişmez ya da hazır 
verilmiş olarak kabul etmemesidir. 
Hükümetler ülke içindeki sosyal 
grupların tercihlerini bütünleştire-
rek uluslararası müzakerelerde bu 
tercihleri öne sürmektedirler. 

Kuramın temel varsayımları litera-
türe göre üçe ayrılarak irdelenebilir. 
İlki, Liberal Hükümetlerarasıcılığın 
bütünleşmeleri açıklamaya çalışan 
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Rasyonel Tercih Kurumsalcılığın, 
uluslararası ilişkiler kuramları için-
de farklı bir şekli olmasıdır. Andrew 
Moravcsik’e göre, Avrupa bütünleş-
mesi, uluslararası alanda politika ko-
ordinasyonunun en iyi şekilde sağ-
lanmasına yönelik uluslararası bir 
rejim halini almıştır ve rasyonalizmi 
yansıtmaktadır. Rasyonalizm, aktör-
lerin, eylemlerinde fayda maksimi-
zasyonu sağlayabilecekleri seçimler 
yaptıkları görüşüne dayanmaktadır. 
İkincisi, Liberal Hükümetlerarasıcılı-
ğın ulusal tercihler bağlamında libe-
ral teoriyi, uluslararası müzakereler 
ve işbirliği bağlamında pazarlık teo-
risini ve kurumlar bağlamında işlev-
sel teoriyi kapsamasıdır. Bu teoriler 
müzakere sonuçlarının sırasını açık-
lamak için kullanılmaktadır. Buna 
göre, önce ulusal tercihler üzerine 
bir iç müzakere, sonra uluslararası 
işbirliği üzerine uluslararası müzake-
reler ve ardından da uzlaşmaya va-
rıldıktan sonra kurumsal tercih üze-
rine uluslararası müzakereler yapıl-
maktadır. Liberal uluslararası ilişkiler 
teorilerine göre, hükümetlerin dış 
politika hedefleri sosyal gruplardan 
gelen baskılara göre değişmektedir. 
Dolayısıyla devletlerin tercihleri sa-
bit ya da değişmez değildir. Bununla 
beraber, Liberal Hükümetlerarası-
cılık devleti üniter bir aktör olarak 
kabul etmektedir. Ulusal hükümet-
ler iç siyasi pazarlıklar sonucunda 
tutarlı bir tercihe ulaşabilmektedir. 
Yerel aktörler müzakerelerde dev-
letin ötesinde bağımsız bir rol de 
oynamamaktadır. Bu hususlar, Libe-
ral Hükümetlerarasıclığın Rasyonel 
Tercih Kurumsalcılığından ayrıldığı 
noktalara işaret etmektedir. Mo-

ravcsik, uluslararası müzakerelerin 
sonuçlarını açıklamak için pazarlık 
teorisini kullanmaktadır. Buna göre 
pazarlık teorisi uluslararası müza-
kerelerin işbirliği bağlamında sonu-
cunun aktörlerin pazarlık gücüne 
bağlı olduğunu ileri sürmektedir. 
Bu güç, daha iyi ve daha fazla bilgi 
sahibi olunmasına ve anlaşmaların 
getireceği yararlara olan ihtiyaç du-
rumuna bağlıdır. Devletler, karşılıklı 
fayda sağlamak için koordinasyon 
ve işbirliği kurma, işbirliğinden sağ-
lanacak faydanın devletler arasın-
da nasıl paylaştırılacağını açıklığa 
kavuşturma ve birbirlerinin işbirliği 
anlaşmalarından yararlanmaları için 
uluslararası kurumlar kurmaktadır. 
Bu şekilde devletlerin kurumlar ara-
cılığıyla, belirli meseleler karşısında 
yapılan müzakerelerde diğerlerinin 
davranışlarını kontrol etme mali-
yetleri düşmekte, devletin tercihleri 
ve davranışları hakkında belirsizliği 
ortadan kaldıracak bilgi sağlanabil-
mektedir. Temel varsayımların üçün-
cüsü, Liberal Hükümetlerarasıcılığın, 
Avrupa bütünleşmesinde tercihleri, 
pazarlıkları, kurumsal tercihleri be-
lirleyen faktörler üzerine öneriler 
ileri sürmesidir. Ulusal tercihler je-
opolitik çıkarlardan mı, yoksa eko-
nomik çıkarlardan mı oluşmaktadır? 
AB kurumları federalizm odaklı bir 
ideolojiyi mi, teknokratik bir idare 
ihtiyacını mı yansıtmaktadır? Tüm 
bunlar kuramın ileri sürdüğü soru-
lardır. İlk olarak belirtmek gerekirse, 
kurama göre Avrupa bütünleşme-
sinde çıkar, küresel ekonomide eko-
nomik kazanımlardan karşılıklı yarar 
sağlamak için işbirliği yapma yönün-
de baskılardan kaynaklanmaktadır. 
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Devletlerin Avrupa bütünleşmesinde 
tercihleri ya da öncelikleri ekonomik 
alanda sektörel çıkarların, uyum ma-
liyetlerinin ve jeopolitik kaygıların 
önemli rol oynadığı iç çatışmalardan 
ortaya çıkmaktadır. Hükümetler bü-
tünleşmeyi ticari çıkarları korumak 
ve ticari avantajları garanti altına al-
mak için bir araç olarak görmektedir. 
Bunun yanında kuram, Avrupa bü-
tünleşmesinde pazarlık süreçlerini, 
işbirliğinden kaynaklanan kazanım-
ların dağılımı hakkındaki hükümetle-
rarası pazarlık süreçleri olarak tanım-
lamaktadır. Liberal Hükümetlerara-
sıcılık, Avrupa bütünleşmesini, ülke-
lerin uluslararası alanda takip ettiği 
politikalardan kaynaklanan olumsuz 
ekonomik etkileri azaltma yönünde 
tasarlanmış başarılı bir hükümetle-
rarası rejim olarak görmektedir. Mo-
ravcsik’in kendi açıklamasına göre, 
kuramın temelinde üç faktör bulun-
maktadır. Bunlar rasyonel davranış 
varsayımı, ulusal tercihlerin oluşu-
munun liberal temelleri ve devletle-
rarası müzakerelerin hükümetlerara-
sıcılık temelinde analizidir. Rasyonel 
davranış varsayımı ekonomik karşı-
lıklı bağımlılığın yararları ve maliyet-
lerinin ulusal tercihleri belirleyiciliği-
ne odaklanmıştır. Birçok uluslararası 
ilişkiler teorisi devlet eylemlerinin 
rasyonelliği varsayımına dayanmak-
tadır. Hükümetler fayda temelinde 
eylemlerini ve alternatif eylemleri 
değerlendirmektedir. Uluslarara-
sı alanda, belirlenen, tanımlanan 
amaçlarını yerine getirme yönünde 
hareket ettikleri düşünülmektedir. 
Kuram, Avrupa Birliği’ni (AB) kendi 
tercihleri ve gücü temelinde hareket 
eden rasyonel hükümetlerin takip et-

tikleri stratejilerin bir sonucu olarak 
ele almaktadır. Hükümetler AB’nin 
kurumsal yapısını (Avrupa Komis-
yonu, Avrupa Parlamentosu gibi) 
ülkelerindeki iç meşruiyeti sağlamak 
ve tercihlerin takibini gerçekleştir-
mek için kullanmakta, bu şekilde de 
ondan yarar sağlamaktadır. AB’de 
kararlar hükümetler arasında mü-
zakere edilmektedir. Kararların bu 
şekilde alınması, işbirliğinde devlet-
lerarası pazarlığın yapıldığı anlamına 
gelmektedir.
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Litvanya (Lithuania) 

–Melis BOSTANOĞLU–

Litvanya, Kuzey Avrupa’da bulunan 
Baltık ülkelerinden biridir. Nüfusu 
2.794.090 ve yüz ölçümü 65.286 
km2‘lik olan Litvanya’nın başkenti 
Vilnius’tur. Ülkenin resmi dili Litvan-
ca’dır.
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1915 yılında Alman ordusu tara-
fından işgale uğrayan Litvanya, 16 
Şubat 1918 tarihinde bağımsızlığı-
nı ilan etmiştir. Litvanya, 1922 yılı 
ağustos ayında ilk demokratik ana-
yasasını kabul etse de 1926 yılında 
iktidara gelen Antanas Smetona 
ülkede 1940 yılına kadar süren oto-
riter rejimi kurmuştur. 23 Ağustos 
1939 tarihli Alman-Sovyet Saldır-
mazlık Paktı ile Litvanya, Alman-
ya’nın hâkimiyeti altına girmiştir. 
Ancak aynı yılın eylül ayında imza-
lanan dostluk antlaşması ile Sovyet-
ler Birliği Litvanya’yı kontrolü altına 
almıştır. 1990 yılı mart ayında ba-
ğımsızlık taraftarı olan parlamento, 
Vytautas Landsbergis’i Litvanya’nın 
de facto başkanı seçmiş ve 11 Mart 
1990 tarihinde de bağımsızlığın ye-
niden kurulduğunu deklare etmiştir. 
Böylece Litvanya, Baltık ülkeleri ve 
Bağımsız Devletler Topluluğu ülke-
leri arasında bağımsızlığını ilan eden 
ilk ülke olmuştur. Ocak 1991’de Sov-
yetlerin askeri müdahalesi, Litvan-
yalıların bağımsızlık isteğini artırmış 
ve 9 Şubat 1991 tarihinde Sovyetler 
Birliği’nin egemenliğini sorgulayan 
bir referandum yapılmıştır. Daha 
sonra Sovyetler Birliği’nin darbe 
teşebbüsünün başarısız olmasıyla 
Litvanya’nın bağımsızlığı diğer ülke-
lerce kabul edilmiştir. 6 Eylül 1991 
tarihinde Sovyetler Birliği, Estonya 
ve Letonya ile birlikte Litvanya’nın 
bağımsızlığını kabul etmiştir. 

Litvanya, 1 Mayıs 2004 tarihinde 
Avrupa Birliği (AB) üyesi olmuş 
(Bkz. Doğu Genişlemesi) ve aynı yıl 
NATO’ya katılmıştır. 21 Aralık 2007 
tarihinde Schengen Alanı’na katı-

lan Litvanya, 1 Ocak 2015 tarihinde 
Avro Alanı’na dâhil olmuştur. Lit-
vanya, Temmuz-Aralık 2013 döne-
minde AB Konseyi Dönem Başkan-
lığı’nı yürütmüştür. 

Litvanya’nın GSYH’si, mali kriz dö-
neminde geçirdiği ekonomik daral-
maya rağmen 2014 ile 2018 yılları 
arasında AB ortalamasını geçip or-
talama %3,1 oranında büyümüştür. 
AB resmî web sitesinde yer alan 
bilgilere göre, 2018 yılında Litvan-
ya ekonomisinin en önemli sektör-
leri; toptan ve perakende ticaret, 
ulaşım, konaklama ve yiyecek hiz-
metleri, sanayi ile kamu yönetimi, 
savunma, eğitim, insan sağlığı ve 
sosyal iş faaliyetleridir. Litvanya’nın 
en fazla ihracat yaptığı ülkeler; Rus-
ya, Letonya, Polonya, Almanya ve 
ABD; en çok ithalat yaptığı ülkeler 
ise Rusya, Almanya, Polonya, Leton-
ya ve Çin’dir. 

Letonya’da olduğu gibi Litvanya’da 
da dış göç büyük bir sorun oluştur-
maktadır. Litvanya’da AB üyeliğin-
den sonra nüfusta önemli bir düşüş 
yaşanmıştır ve ülke dışına göç de-
vam etmektedir.
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Lizbon Antlaşması  
(Lisbon Treaty) 

–Sanem BAYKAL–

2007 yılında imzalanıp 1 Aralık 2009 
tarihinde yürürlüğe giren Lizbon 
Antlaşması, derinleşme aşamaları-
nın -bugün için- son aşamasını oluş-
turur. 2000’li yılların başında Avrupa 
Birliği’nin (AB) kendisini 21. yüzyıla 
hazırlama amacıyla giriştiği Avrupa 
Anayasal Antlaşması denemesinin 
başarısızlığı üzerine Lizbon Antlaş-
ması hazırlandı. Aslında Lizbon Ant-
laşması büyük oranda Avrupa Ana-
yasal Antlaşması hükümlerini esas 
alıyor, ama diğerleri gibi bir tadil 
antlaşması formatıyla Avrupa Ana-
yasal Antlaşması’nın federal devleti 
çağrıştıran unsurlarını dışarıda bıra-
kıyordu. 

Lizbon Antlaşması’nda, Birliğin daha 
demokratik, daha şeffaf ve daha et-
kili işleyen bir yapıya kavuşturulması 
amacıyla, kurumsal yapısına, yetki 
ve faaliyetlerine ilişkin hükümlere 
yer verilerek hem ekonomik hem de 
siyasi bütünleşmeye yönelik köklü 
değişiklikler gerçekleştirildi. 

Öncelikle Maastricht Antlaşması 
(1993) ile getirilen sütunlu yapı kal-
dırıldı ve AB tüzel kişilik sahibi tek 
bir yapı haline getirildi. Buna bağlı 

olarak, Avrupa (Ekonomik) Toplu-
luğu Antlaşması’nın ismi, “AB’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma” olarak 
değiştirildi ve Antlaşma’da kullanılan 
“Topluluk” teriminin yerini “Birlik” 
terimi aldı. AB Antlaşması Birliğin te-
mel hedeflerinin, temel değerlerinin 
ve yapısının yanı sıra Dış Eylemleri-
nin temel esaslarını ve Ortak Dış ve 
Güvenlik Politikası’nı düzenledi. 

Eski Avrupa (Ekonomik) Topluluğu 
Antlaşması’nın değişen adı ile AB’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma ise ku-
rumsal yapının, politikaların ve karar 
alma yöntemlerinin ayrıntılarına yer 
verdi. Sütun yapısının ortadan kalk-
masına rağmen, dış politika alanının, 
ulusüstü AB kurumlarından çok üye 
devletlerin iradeleri ile şekillenen 
hükümetlerarası niteliğinin büyük 
ölçüde korunduğu da görüldü. 

AB Zirvesi’ne ve Avrupa Merkez 
Bankası’na “kurum” statüsü verildi. 
Üye devletlerin nitelikli oy çokluğu 
yöntemiyle ve bir kereye mahsus 
yenilenebilen 2,5 yıllık süre için bir 
AB Zirvesi Başkanı ataması ve bu sı-
fata sahip kişinin Zirve toplantılarına 
başkanlık etmesi öngörüldü. Konsey 
Başkanlığı görevinin ise, “Birlik Dı-
şişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi” tarafından yürütülecek 
Dış İlişkiler Konseyi haricinde, 18 ay-
lık sürelerle 3 üye devletten oluşan 
takımlar halinde rotasyon usulüyle 
yerine getirilmesi düzenlemesi geti-
rildi. 

AB’nin dış politika alanında daha 
güçlü ve etkili bir aktör olabilmesine 
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yönelik reformlar çerçevesinde bir 
“AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi” makamının oluş-
turulması ve Avrupa Dış Eylem Ser-
visi kurulması öngörüldü. 

Avrupa Parlamentosu üye sayısının 
Başkan hariç 750 üyeden oluşacağı, 
üye devletlerin Parlamento’da tem-
sil edileceği sandalye sayısının en az 
6, en fazla 96 olacağı kabul edildi. 
Parlamento’nun uluslararası anlaş-
malara ve bütçeye ilişkin yetkileri 
artırılarak ve Komisyon Başkanı’nı 
seçeceği düzenlenerek Birliğin karar 
alma sürecinde daha etkin bir aktör 
olması sağlandı. Parlamento’nun 
Konsey ile eşit güce sahip olduğu 
yasama yöntemi olan “ortak karar 
usulü” “olağan yasama usulü” adı-
nı alarak Ortak Dış ve Güvenlik Poli-
tikası hariç tüm politika alanlarında 
genel ilke haline geldi. 

Antlaşma ile Komisyon’daki Komi-
serlerin sayısının azaltılmasına yö-
nelik hüküm getirildi. Buna göre, 31 
Ekim 2014 tarihine kadar Komisyon 
her üye devletten birer temsilciden, 
bu tarihten sonra ise üye devletlerin 
üçte ikisinden gelen komiserlerden 
oluşacaktı. Üye devletlerin komiser 
seçimi rotasyona dayanacaktı. An-
cak bu yöndeki düzenlemenin Zir-
ve’de alınacak bir karara bağlı olma-
sı öngörüldü ve her üye devletten 
bir komiser şeklindeki mevcut uy-
gulamanın devamı Zirve tarafından 
tercih edildi. 

Konsey’de nitelikli oy çokluğu esas 
oylama yöntemi haline geldi. Üye 

devletlerin sayısı ve sahip oldukla-
rı ağırlıklı oya göre tanımlanan ni-
telikli oy çokluğu yerine, üyelerin 
sayılarını ve nüfuslarını temel alan 
bir sistem öngörüldü ve bu yeni 
sistemin 2014 yılından itibaren uy-
gulanacağı, ancak 1 Kasım 2014 ile 
31 Mart 2017 tarihleri arasında bir 
üye ülkenin talep etmesi halinde 
eski nitelikli oy çokluğu sistemine 
başvurulacağı belirtildi. “Çifte ço-
ğunluk” olarak adlandırılan bu yeni 
sistemde nitelikli oy çokluğu ile ka-
rar alınabilmesi için AB nüfusunun 
en az %65’ini temsil edecek şekilde 
üye ülkelerin en az %55’inin onayı 
gerekiyordu. Ayrıca Konsey’e, AB 
mevzuatının karara bağlanması çer-
çevesinde yapacağı görüşmeleri ve 
oylamaları kamuya açık şekilde yap-
ma zorunluluğu getirildi. 

Birlik vatandaşlarının Birliğin işleyi-
şine daha etkin katılımını sağlamak 
amacıyla getirilen “Vatandaş Girişi-
mi” yöntemi aracılığıyla, AB’nin yet-
kisi içindeki alanlarda, birden çok 
sayıda üye devletten vatandaşlarca 
toplanacak en az 1 milyon imzalı 
bir dilekçe ile Komisyonun yasama 
önerisi sunmaya davet edilmesi im-
kânı tanındı. 

Katmanlı yetki ilkesinin deneti-
minde ulusal parlamentoların rolü 
güçlendirilerek ulusal parlamento-
lara bu ilkeye uygun olmadıklarını 
düşündükleri yasama önerilerine 
itiraz etme yetkisi verildi. Böylece 
ulusal parlamentoların Birliğin karar 
alma sürecine katılımının artırılması 
amaçlandı. Antlaşma ile AB Temel 
Haklar Şartı’nın hukuken bağlayı-
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cılığı ve Antlaşmalarla eşit hukuki 
değere sahip olması kabul edildi. 
Birliğin Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi’ne taraf olması da öngörül-
dü. AB’den ayrılma, yani üye devlet-
lerin AB üyeliğinden ayrılabileceği 
de ilk kez Antlaşmalar içinde düzen-
lendi. Üyelik başvurusuna ilişkin AB 
Antlaşması’nın 49. maddesinde ge-
tirilen değişiklikle dolaylı da olsa ka-
tılım kriterlerine atıfta bulunularak 
başvuru koşullarının hukuki temeli 
güçlendirildi ve üyelik başvuruları 
konusunda ulusal parlamentoların 
bilgilendirilmesi koşulu getirildi. 

Getirdiği yenilik ve değişiklikler ile 
Lizbon Antlaşması, daha demokra-
tik, daha şeffaf, dış politika konu-
larında daha çok söz sahibi, tüm 
eylem ve işlemlerinde hukukun 
üstünlüğünü gözeten, üye devlet-
lerin ulusal sistemleri ile daha ya-
kın işbirliği içinde olan ve kurumları 
daha etkili işleyen bir AB oluşturma 
yönünde adımlar attı. Böylece 21. 
yüzyılın ilk on yıllık döneminde Bir-
liğin hem ekonomik hem de siyasi 
bütünleşme sürecine ivme kazandı-
rılmaya çalışıldı. 

Lizbon Antlaşması’nın onay süreci 
ile ilgili olarak sadece İrlanda, kendi 
anayasasından kaynaklanan zorun-
luluk dolayısıyla referanduma gitti, 
diğer ülkeler ise ulusal parlamen-
toları yoluyla Antlaşmayı onayladı. 
İrlanda’da Haziran 2008’de yapılan 
ilk referandumun olumsuz sonuç-
lanması Antlaşma’nın öngörüldüğü 
üzere 2009 Haziran’ından önce yü-
rürlüğe girmesini engelledi. Ekim 
2009’da İrlanda’da yapılan ikinci 

referandumun olumlu sonuçlanma-
sı sonrasında ise Lizbon Antlaşması 
tüm üye devletlerde 1 Aralık 2009 
tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. 
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Lizbon Stratejisi   
(Lisbon Strategy)

–Emre ATAÇ–

Lizbon Stratejisi, adını, 23-24 Mart 
2000 tarihinde, Lizbon’da gerçek-
leştirilen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi 
toplantısına sunulan bir rapordan 
almaktadır. 23-24 Mart 2000 tarih-
lerinde Portekiz Dönem Başkanlığı 
sırasında Lizbon’da yapılan zirvede, 
günün koşullarına uyum sağlamak 
amacıyla Lizbon Stratejisi’ni kabul 
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eden AB, ekonomisini yeniden şekil-
lendirecek önemli bazı yenilik ve dü-
zenlemeler içeren iddialı bir projeye 
imza atmıştır. Bu strateji yoluyla, 
AB’nin 2010 yılına kadar “daha çok 
sayıda ve daha iyi istihdam olanakla-
rına kavuşturulması ile daha büyük 
bir toplumsal uzlaşmayla sürdürüle-
bilir ekonomik büyümeyi gerçekleş-
tirebilecek, bilgiye dayalı, dünyanın 
en rekabetçi ve dinamik ekonomik 
bölgesine” dönüştürülmesi amaç-
lanmıştır. 

Rapor, özünde, AB’de uygulanan 
ekonomi politikalarının, özellikle Av-
rupa Sosyal Modeline getirilen kap-
samlı bir eleştiridir. Raporun temel 
bakış açısı, AB’de uygulanan bazı po-
litikaların, diğer büyük ekonomiler-
deki benzer politikalarla karşılaştıra-
rak ölçümlenmesi amacına dönük-
tür. Bir başka deyişle ABD, Japonya 
gibi diğer rakip ekonomilerin sağla-
dıkları başarılarla AB ekonomisinin 
başarı derecesini kıyaslamaya yö-
nelik olarak hazırlanmıştır. Bu bağ-
lamda, AB’nin Lizbon Stratejisi’nin 
hedeflerini belirlemesinde, bazı dış 
ve iç etkenler önemli roller oynadığı 
söylenebilir. Son yıllarda hızla geli-
şen bilgi ve iletişim teknolojileri ve 
küreselleşme doğrultusunda oluşan 
yeni Dünya düzenine AB’nin ayak 
uydurmasının zorunlu olduğu be-
lirtilmiştir. Rekabetin arttığı bu yeni 
dönemde, bir yandan teknolojik açı-
dan ABD ve Japonya’nın gerisinde 
kalınmaması, diğer yandan ekono-
mileri hızla gelişen Çin, Hindistan ve 
Güney Kore gibi ülkelere karşı ulus-
lararası arenada rekabet gücünün 
korunması gerektiği belirtilmiştir. 

Söz konusu bu yeni strateji, bilgi tek-
nolojilerine dayalı bir şekilde, daha 
fazla ve daha iyi istihdam olanakları 
ile sosyal uyum ile sürdürülebilir bü-
yümenin gerçekleştirilmesi hedefle-
rini içeriyordu. Lizbon stratejisi özel-
likle inovasyon ve teknolojik geliş-
menin ekonomik değişimin motoru 
olacağı varsayımı üzerine inşa edil-
mişti ve küresel rekabet gücünün 
Ar-Ge ve bilgi teknolojileri alanla-
rında fark yaratılmasıyla elde edile-
bileceğinin farkına varılmıştı. Bunun 
yanında, Birlik politikalarının odak 
noktasının insan olduğu ve “insana 
yatırım yaparak aktif refah devleti” 
oluşturulmasına dayanan sosyal bir 
model benimsenecekti.

Lizbon stratejisinin ekonomik bo-
yutuna baktığımızda İç Pazar’ın ta-
mamlanması, girişimcilik ve KOBİ’ler 
için daha iyi bir ortam yaratılması, 
yeniliğe dayalı bir bilgi toplumu-
na erişim gibi ana hedefler söz ko-
nusuydu. Sosyal boyutta ise, bilgi 
toplumunda yaşamak ve çalışmak 
için eğitim ve mesleki yeterliliklerin 
sağlanması, aktif istihdam politika-
sının geliştirilmesi, sosyal güvenlik 
sisteminin modernizasyonu, sosyal 
uyumun güçlendirilmesi ve sosyal 
dışlanmayla mücadele edilmesi gibi 
iddialı hedefler belirlenmişti. 

Ancak Lizbon Stratejisi’nin uygula-
maya başlanmasından sonra 2005 
yılında yapılan ara dönem değer-
lendirmesinde, öngörülen hedeflere 
ulaşılamadığı ortaya koyuldu. Başta 
istihdam ve sosyal güvenlik olmak 
üzere ciddi sorunların devam ettiği 
ve kaydedilen başarıların yetersiz 
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olduğu vurgulanmıştır. Başarısızlığın 
temel nedenleri arasında Komisyon 
ve üye ülkeler arasındaki eşgüdüm 
eksikliği, yüklü gündem ve birbirle-
riyle çakışan öncelikler, uygulama-
da etkili bir yöntem izlenememiş 
olması ve de en önemlisi olarak da 
üye ülkelerde hedeflere yönelik si-
yasi iradenin eksikliği gelmekteydi. 
Lizbon Stratejisi ile AB’nin yeni eko-
nomik düzene uyum sağlaması he-
deflenirken, on yıl ardından gelen 
Avrupa 2020 Stratejisi ile küresel 
ekonomik ve mali krizin üstesinden 
gelinmesi ve AB içinde bazı üye ül-
kelerin yaşadıkları borç krizleri ve 
mali sorunların atlatılması hedef-
lenmiştir.
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Lobicilik (Lobbying) 

–Hatice YAZGAN–

Lobicilik, çıkar gruplarının ve lobi 
şirketlerinin Avrupa Birliği (AB) po-
litika oluşturma ve karar alma sü-
reçlerini etkileme faaliyetleri olarak 
tanımlanabilir. Avrupa Komisyonu, 
AB mevzuatının hazırlanmasının 
önemli rollerden birini üstlenen bir 
kurum olarak lobi faaliyetlerinin 
merkezinde yer almakta, Avrupa 
Parlamentosu ve diğer AB kurumla-
rı da çıkar gruplarının ya da şirketle-
rin lobi yapmalarına olanak sağlayan 
kurumlar olarak kabul edilmektedir. 
AB düzeyinde düzenlemeye konu 
olan bir politikanın, tasarının hazır-
landığı andan, yasalaşıp yürürlüğe 
girdiği ana dek, çıkar gruplarının AB 
karar alma yapısının giriş noktaları 
ile etkide bulunması mümkündür 
ve AB sistemi buna açık bir sistem 
olarak kabul edilmektedir.

1990’ların başında, AB karar alma 
süreçlerini etkilemek üzere çıkar 
gruplarının Brüksel ofisleri açılmış, 
bunlara Brüksel’de halihazırda faali-
yet gösteren lobi şirketleri eklendi-
ğinde, AB nezdinde lobi faaliyetinde 
bulunan kuruluşların sayıları önemli 
ölçüde artış göstermiştir. Bu durum, 
bu yıllarda AB’nin derinleşmesi, üye 
devletlerden AB kurumlarına yetki 
devrinin düzenlenerek kurumsallaş-
manın başlaması gibi faktörlerle de 
açıklanabilir. Söz konusu gelişmeler, 
AB nezdinde lobiciliğin hukuki dü-
zenlemesini gerektirmiştir. Demok-
ratik sistemlerde önemli bir rolü ol-
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duğu düşünülen lobi faaliyetlerinin 
AB nezdinde düzenlenmesi için Av-
rupa Komisyonu 2006 yılında Yeşil 
Kitap’ı (Green Paper) yayınlamış ve 
lobiler ve hükümet dışı kuruluşların 
AB kurumları nezdinde rolleri, lo-
bicilik faaliyetlerinin düzenlenmesi 
ve bu kurumların ilişkilerinde şef-
faflığın sağlanması gibi konularda 
tüm paydaşlarla bir danışma süreci 
başlatılmıştır. Bu sürecin sonunda, 
2007 yılında lobi faaliyetlerinde 
şeffaflığın nasıl sağlanacağına iliş-
kin davranış kuralları ile ilgili Avru-
pa Komisyonu’na tedbirler öneren 
Avrupa Şeffaflık Girişimi (European 
Transparency Initiative) açıklanmış-
tır. 2011 yılından itibaren başlayan 
süreçte, mevcut durumda AB poli-
tika yapımında etkili olmak isteyen 
çıkar gruplarının temsilcilerinin baş-
ta Avrupa Komisyonu olmak üzere, 
diğer AB kurumları ile iletişiminde 
kamuya açık şekilde listelendiği ve 
zorunlu olarak kayıt altına alındığı 
sistem (Transparency Register) or-
taya çıkmıştır. AB vatandaşlarının 
kurumlarla hangi çıkar gruplarının 
temas ettiğini bilmesi ve böylelikle 
lobi faaliyetleri ile ilgili şeffaflığın 
sağlanması sözkonusu girişimin te-
mel amacı olarak ortaya konmuştur. 
Ayrıca “revolving door” olarak ta-
nımlanan ve AB kurumlarında görev 
yapmış kişilerin lobi şirketlerinde 
çalışması ya da tersi bir durumun, 
çıkar çatışmasına yol açması konu-
ları da sözkonusu düzenlemelerin 
önemini göstermektedir. 7 Temmuz 
2020 itibariyle, Şeffaflık Kaydı web 
sitesinde 11,765 kuruluşun kayıt 
atına alındığı görülmektedir. Bu ku-
ruluşlardan 6,237’s, lobi şirketleri, 

ticari, iş ve profesyonel kuruluşlar-
dır. 3,154 hükümet dışı kuruluş, 889 
düşünce kuruluşu, araştırma ve aka-
demik kuruluş, 845’i profesyonel 
danışmanlık, hukuk firmaları, 581’i 
yerel, bölgesel idareler, 59’u kilise 
ve dini kuruluşlardır. Kayıt bilgileri 
arasında kuruluşa ait mali bilgiler, 
iletişim bilgileri ve çalışma alanları 
vs mevcuttur. Komisyon üyeleri lobi 
şirketleri ile yaptıkları toplantı ve 
görüşmeleri de yayınlarlar. 
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Lomé Sözleşmeleri  
(Lomé Conventions)

–Emre ATAÇ–

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
ile 46 Afrika, Karayip ve Pasifik (AKP) 
ülkesi arasında, 28 Şubat 1975 tari-
hinde Lome’de (Togo) imzalanan ve 
Yaunde (Kamerun) Sözleşmelerinin 
yerini alan ticaret ve kalkınma işbir-
liği anlaşmasıdır. 

Lome Konvansiyonu ilk defa 1975 
yılında imzalanmış ve farklı süreler-
de yenilenmiştir. Buna göre Lome 
I 1975-1980 döneminde; Lome II 
1980-1985 döneminde; Lome III 
1985-1990 döneminde ve son ola-
rak Lome IV ise 1990-2000 yıllarında 
uygulanmıştır. Lome Sözleşmeleri-
nin yürürlükte olduğu süre içerisin-
de imzalayan devletlerin sayısı da 
artmış; bu süreçte Topluluk devlet-
leri 9 üyeden 15 üyeye yükselmiş; 
Afrika, karaipler ve Pasifik ülkeleri 
(AKP) ise ilk Lome Konvansiyonunda 
46 ülke iken Lome IV Sözleşmesinde 
bu sayı 71 olmuştur. Lome Sözleş-
melerinin yerini almak üzere, 23 Ha-
ziran 2000’de Cotonou’da (Benin) 
bir işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

Lome Konvansiyonları’nın tümün-
de görülen ayırt edici özelliklerden 
en önemlisi AKP ülkelerinin en çok 
kayrılan ülke statüsünden yararlan-
masının sağlanmasıdır. Daha başka 
bir ifadeyle AKP ülkelerinin sanayi 
ürünlerinde AT pazarına miktar kı-
sıtlamaları ve gümrük vergilerine 
konu olmadan girişi mümkün olmuş 

ve karşılığında Topluluk ülkelerinin 
ihraç ürünleri bu ülkelerde en çok 
kayrılan ülke statüsünden yararlanır 
hale gelmiştir.
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Lüksemburg 
(Luxembourg) 

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Lüksemburg; Belçika, Almanya, 
Fransa, İtalya ve Hollanda ile birlik-
te Avrupa Birliği’ni (AB) kuran altı 
ülkeden biridir. (Bkz. Altılar) Baş-
kenti ülke ile aynı ismi taşıyan Lük-
semburg’dur. Kuzey Avrupa’da yer 
alan ülke güneyde Fransa, batıda 
Belçika ve doğuda Almanya ile kom-
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şudur. Ülkenin resmi dilleri Fransız-
ca, Almanca ve Lüksemburgca’dır. 1 
Ocak 1958 tarihinden beri AB üyesi 
olan Lüksemburg, 1 Ocak 1999 ta-
rihinde Avro Alanı’na dâhil olmuş 
ve ortak para birimi Avro’yu kullan-
maya başlamıştır. Lüksemburg, 26 
Mart 1995 tarihinde Schengen Ala-
nı’na dâhil olmuştur. 

Tam adı Lüksemburg Büyük Duka-
lığı olan ülke, anayasal monarşi bi-
çiminde parlamenter demokrasi ile 
yönetilmektedir. Genel seçimlerin 
beş yılda bir yapıldığı ülke; Güney, 
Merkez, Kuzey ve Doğu olmak üzere 
dört seçim bölgesine, 12 kantona ve 
105 belediyeye ayrılmıştır. Beledi-
yelerden 12 tanesi şehir statüsünde 
olup, bunlardan en büyüğü Lüksem-
burg’dur. Lüksemburg, Brüksel ve 
Strazburg ile birlikte AB kurumları-
nın merkezinin yer aldığı üç Avrupa 
şehrinden biridir. Malta’dan sonra 
AB’nin yüz ölçümü bakımından en 
küçük ikinci ülkesi olan Lüksemburg, 
2.586 km2’dir ve nüfusu 626.108’dir.

Lüksemburg bugüne kadar 12 kere 
AB Konseyi Dönem Başkanlığı gö-
revini üstlenmiştir. Bunlar; 1960, 
1963, 1966, 1969, 1972 ve 1976 
yıllarında Ocak-Haziran dönemleri 
ile 1980, 1985, 1991, 1997, 2005 
ve 2015 yıllarında Temmuz-Aralık 
dönemleridir. Ayrıca bugüne ka-
dar Avrupa Komisyonu başkanlığı 
görevini yürütenler arasında Lük-
semburg’dan önemli isimler yer al-
mıştır. 1981-1985 dönemi Avrupa 
Komisyonu Başkanı Gaston Thorn, 
1995-1999 dönemi Avrupa Komis-
yonu Başkanı Jacques Santer ve 

2014-2019 dönemi Avrupa Komis-
yonu Başkanı Jean-Claude Juncker 
Lüksemburg vatandaşıdır. 

AB resmî web sitesinde yer alan 
bilgilere göre 2018 yılı itibarıyla 
Lüksemburg’daki en önemli sektör-
lerin; ekonominin %26,5’ini oluştu-
ran finans ve sigortacılık hizmetleri, 
%18’ini oluşturan toptan ve pera-
kende ticaret, ulaştırma, konakla-
ma ve gıda hizmetleri ile %16,7’sini 
oluşturan kamu yönetimi, savunma, 
eğitim, sağlık ve sosyal hizmet faa-
liyetleri olduğu görülmektedir. AB 
içinde gerçekleşen ticaret, Lüksem-
burg’un ihracatının %84’üne teka-
bül etmektedir. Lüksemburg’un AB 
içerisindeki en önemli ihracat or-
taklarının %27 ile Almanya, %15 ile 
Belçika ve %14 ile Fransa, AB dışın-
daki en önemli ihracat ortaklarının 
ise %3 ile ABD ve %2 ile Çin olduğu 
ifade edilmektedir. Lüksemburg’un 
gerçekleştirdiği ithalatın ise %35’i 
Belçika’dan, %26’sı Almanya’dan ve 
%11’i Fransa’dan olmak üzere top-
lamda %88’i AB Üye Devletlerinden 
yapılmaktadır. Ülkenin AB dışındaki 
en önemli ithalat ortakları ise %4 ile 
ABD ve %2 ile Çin ve Japonya’dır.
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Lüksemburg Dükalığı Resmi İnter-
net Sitesi. Lüksemburg Büyük Dü-
kalığı Hakkında Bilmeye Değer Her 
Şey, http://luxembourg.public.lu/
de/publications/c/tout-savoir/Tout-
savoir-2015-TR.pdf

Lüksemburg Uzlaşısı 
(Luxembourg 
Compromise) 

–Haluk ÖZDEMİR–

Lüksemburg Uzlaşısı, Boş Sandal-
ye Krizinin çözüme kavuşturulduğu 
görüşmeleri ve bu görüşmeler so-
nucunda alınan kararları ifade eder. 
Krizin çözümünün Lüksemburg Baş-
bakanı Pierre Werner’in katkılarıyla 
17-18 ve 28-29 Ocak 1966’da Lük-
semburg’da yapılan müzakereler so-
nucunda mümkün olması nedeniyle 
alınan kararlar Lüksemburg uzlaşısı 
olarak adlandırılmıştır. Buna göre 
bir üye ülke, konunun “hayati ulusal 
çıkarlar”ını ilgilendirdiği kanaatin-
deyse, bütün üyeler tatmin olana 
kadar görüşmeler devam edilmeli-
dir. Eğer bir uzlaşıya varılamıyorsa 
karar oybirliği ile alınmalıdır. Bunun 
anlamı, “hayati ulusal çıkarlar” söz 
konusu olduğunda o kararın veto 
edilebilmesidir.

Uzlaşı, “hayati ulusal çıkar” kavra-
mını tanımlamadığı için izleyen yıl-
larda ülkeler beğenmedikleri karar-
ları sık sık veto etmişlerdir. Lüksem-
burg uzlaşısı, oyçokluğu ile karar 
almaya geçilemediği için ulusüstü 
yaklaşımın hükümetlerarası yakla-
şım karşısında aldığı bir yenilgi veya 

ulusal çıkarlara verilen bir ödün ola-
rak yorumlanabilir. Ancak Fransa’yı 
yeniden Avrupa Ekonomik Toplulu-
ğu (AET) toplantılarına döndürdüğü 
ve sonraki yıllardaki ilerlemelerin 
önünü açtığı için önemlidir. Bu olay, 
Avrupa bütünleşmesinin temel 
mantığı ile de örtüşmektedir. Buna 
göre ulus devletlerin egemenlik ve 
çıkarlarıyla doğrudan çatışmaktan-
sa onların süreç içerisinde kalma-
larını sağlayacak şekilde geri adım 
atmak daha gerçekçidir.

Nitekim Lüksemburg Uzlaşısından 
yaklaşık 20 yıl sonra oyçokluğu ile 
karar uygulaması üye ülkeler tara-
fından kabul edilmiştir. 1987 Avru-
pa Tek Senedi, “engelleyici azınlık” 
uygulamasını getirerek hem ulusüs-
tü ortak çıkarlar hem de ulusal çı-
karlar arasında bir orta yol ve denge 
kurmayı başarmıştır. Buna göre üye 
ülkeler bir kararı tek başlarına veto 
edemezler. Bunun için başka ülkele-
ri de ikna ederek kararın çıkmasını 
engelleyebilecek bir azınlık oluştur-
maları gerekir. Bir başka ifadeyle Av-
rupa Tek Senedi ile birlikte bireysel 
veto sisteminden kolektif veto siste-
mine geçilmiş, bu yolla üye ülkele-
rin ortak kararları engelleyebilecek 
keyfi yaklaşımları engellenmiştir.

Lüksemburg Uzlaşısı, gerek ciddi 
bir krizi çözmesi, gerekse ulusal çı-
karlarla ortak çıkarlar arasında bir 
denge arayışını başlatması anlamın-
da önemlidir. Hem ulusal çıkarlar 
gözardı edildiğinde, hem de ortak 
çıkarlar ikinci plana itildiğinde bü-
tünleşmenin yürümesi mümkün de-
ğildir. Bu ikisi arasındaki hassas den-
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ge, Lüksemburg görüşmelerinden 
çıkarılan derslerle kurulabilmiştir.

Okuma Listesi 

Bache, Ian ve Stephen George. Po-
litics in the European Union, Oxford 
University Press, 2006, s. 133-134.

Cini, Michelle & Nieves Perez-Slor-
zano Borragan. European Union Po-
litics, Third Edition, Oxford Univer-
sity Press, UK, 2010

Kaya, Ayhan. et al. (der.) Avrupa 
Birliği’ne Giriş: Tarih, Kurumlar ve 
Politikalar, İstanbul: Bilgi Üniversi-
tesi Yayınları, Genişletilmiş 4. Baskı, 
2020.

Lüksemburg Zirvesi 
(Luxembourg European 
Council) 

–Hatice YAZGAN– 

12-13 Aralık 1997 tarihinde ger-
çekleştirilen Zirve’nin kararları, bu 
Zirve’nin “Avrupa Birliği’nin (AB) 
ve Avrupa’nın geleceği için tarihi 
önemde olduğu” sözleri ile başla-
maktadır. Zirve kararlarında önemli 
bir yer tutan genişleme sürecinin 
yeni bir dönemin başlangıcına işa-
ret ettiği ve geçmişin bölünmeleri-
ne son verdiği ifade edilmektedir. 
Zirvede 1998 yılı baharında Kıbrıs, 
Macaristan, Polonya, Estonya, Çek 
Cumhuriyeti ve Slovenya ile Birliğe 
katılım koşulları temelinde müza-
kerelere başlanması için ikili hükü-
metlerarası konferanslar düzenlen-

mesine karar verilmiştir. Romanya, 
Slovakya, Letonya, Litvanya ve Bul-
garistan ile müzakerelere başlan-
ması için hazırlıkların hızlandırılması 
yönünde karar alınmıştır. 

Zirvede, genişleme sürecini baş-
latmak için Birliğin aldığı kararlar; 
gerek genişleme kapsamındaki ül-
kelerin Birliğe katılmak için hazır-
lıklarını, gerekse Birliğin kurumsal 
düzeyde genişlemeye hazırlanma-
sını öngörmektedir. Kararlarda; üye 
devletlerle, genişleme sürecindeki 
ülkeleri bir araya getirecek Avrupa 
Konferansı ile ilgili hususlar belir-
tilmekte, konferansa katılanların 
“barış, güvenlik, iyi komşuluk ilişki-
leri, devletlerin egemenliği, AB’nin 
kurucu ilkeleri, dış sınırların bütün-
lüğü ve dokunulmazlığı, uluslararası 
hukuk ilkelerine saygı duyması ve 
bölgesel çatışmaların barışçıl çö-
zümü (Uluslararası Adalet Divanı 
yoluyla) taahhüt etmesi” gerektiği 
belirtilmektedir. Kararın devamında 
Birliğe katılım için gerekli kriterler-
le birlikte, bu ilkelere saygı duyan 
ve uymayı taahhüt eden ülkelerinin 
Konferansa davet edileceği belirtil-
mektedir. Avrupa Konferansı’nın, 
katılanlar arasında ortak sorunların 
tartışılması ve dış politika, adalet ve 
içişlerinde işbirliği ve ekonomik ko-
nular ile bölgesel konularda işbirliği 
konularının tartışılacağı çok taraflı 
bir forum olarak gerçekleştirilece-
ği belirtilmektedir. Konsey dönem 
başkanlığı tarafından organize edi-
lecek konferanslardan ilkinin 1998 
yılında Londra’da gerçekleştirileceği 
belirtilmektedir. 
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Zirve kararlarında aday ülkelerin 
katılım süreçlerinde tabi olacak-
ları çerçeve ortaya konmaktadır. 
30 Mart 1998 tarihinde 15 üye ül-
kenin dışişleri bakanları ile katılım 
sürecindeki 11 ülkenin bakanları-
nın toplantısı ile başlayacak katılım 
sürecinin tek bir çerçeve altında 
yürütüleceği, güçlendirilmiş katılım 
öncesi strateji kapsamında aday 
ülkelerin mevzuatının Birlik mevzu-
atı ile uyumlu hale getirilmesinin 
amaçlandığı belirtilmektedir. Ayrıca 
ilişkilerin temelini oluşturan Avrupa 
Anlaşmaları ile birlikte katılım or-
taklıkları(Bkz. Katılım Ortaklığı) ve 
katılım öncesi yardımın stratejinin 
esasını oluşturduğu, strateji kapsa-
mında her bir ülke için oluşturula-
cak Birlik mevzuatına ilişkin analitik 
bir çalışmanın da yapılacağı hususu 
eklenmektedir. Katılım Ortaklıkla-
rının, güçlendirilmiş katılım öncesi 
stratejinin temelinde yer aldığı ve 
katılım sürecindeki ülkelere verile-
cek tüm desteklerin (PHARE prog-
ramı gibi) tek bir çerçeve halinde 
oluşturulacağı belirtilmektedir. Zir-
vede Türkiye’nin Birliğe katılım için 
ehil olduğu teyit edilmekte ve diğer 
ülkelerle aynı kriterler temelinde 
değerlendirileceği belirtilmektedir. 
Katılım müzakerelerine başlamak 
için ekonomik ve siyasi kriterlerin 
yeterli derecede karşılanmadığı, 
ancak Türkiye’yi katılım için hazırla-
mak üzere bir stratejinin oluşturul-
ması öngörülmektedir. Türkiye için 
Avrupa Stratejisi; Ankara Anlaşma-
sı’nın öngördüğü olanakların geliş-
tirilmesi, gümrük birliğinin derin-
leştirilmesi, mali işbirliğinin uygu-
lanması, yasaların uyumlaştırılması, 

Birlik mevzuatının kabul edilmesi ve 
tek tek karar verilmek suretiyle kimi 
program ve ajanslara katılım esasla-
rına dayanmaktadır. 

Zirve kararlarında genişleme konu-
su en geniş yeri tutmakla birlikte, 
Ortak Tarım Politikası, Ekonomik 
ve Parasal Birlik, İstihdam, İç Pazar, 
çevre, bölgesel işbirliği, insan hak-
ları beyannamesinin 50. Yılı, Orta 
Doğu Barış Süreci’ne ilişkin kararlar 
da bulunmaktadır. 
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Maastricht Antlaşması 
(Maastricht Treaty) 

–Sanem BAYKAL–

Avrupa Birliği’nin (AB) derinleşme 
aşamalarından biri olan Maastricht 
Antlaşması en önemli derinleşme 
adımı olarak nitelenebilir. 1992 yı-
lında imzalanan ve 1993 yılında yü-
rürlüğe giren Maastricht Antlaşması 
esasen Avrupa bütünleşmesinin 
Soğuk Savaş’ın sona ermesine tep-
kisi ya da cevabıdır. Bunun yanı sıra 
ekonomik bütünleşme açısından 
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kaydedilen gelişme ve İç Pazar’ın 
kurulması hedefine yaklaşılması, 
ekonomik ve siyasi alanda derin-
leşmenin zamanı geldiğine yönelik 
yaklaşımı güçlendirmiştir. 

Tek bir para birimi ve üst düzeyde 
eşgüdümü sağlanan ekonomi po-
litikaları çerçevesinde oluşacak bir 
Ekonomik ve Parasal Birlik’in yanı-
na, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası 
ve Adalet ve İçişlerinde İşbirliği’nin 
de eklenmesi ile, Avrupa bütün-
leşmesi, 1950’li yılların başından 
itibaren en büyük atılımını gerçek-
leştirerek AB’yi oluşturdu. Böylece, 
ekonomik entegrasyonun yanına 
siyasal birlik hedefi de somut ola-
rak eklenmiş oluyordu. Ekonomik 
entegrasyonda ise son aşamaya 
giriliyor ve tek paraya geçişin takvi-
mi ile koşulları (Maastricht Kriter-
leri) belirleniyordu. Birleşik Krallık 
ve Danimarka ise tek paraya geçiş 
konusunda bir dışta kalma imkâ-
nı (opt-out) alarak ve bu hususu 
Antlaşmalara geçirerek diğer Üye 
Devletlerin derinleşme konusun-
daki iradelerinin gerçekleşmesine 
imkan tanımışlardı.

Maastricht Antlaşması’nın bir kısım 
hükmü mevcut Avrupa Topluluk-
larının kurucu antlaşmalarını de-
ğiştiren hükümler getirirken, diğer 
bölümleri de AB’yi kurarak siyasi 
alanlarda bütünleşmeyi başlattı. 
Böylece Avrupa bütünleşmesi üç 
sütunlu bir yapı halini aldı. İlk sü-
tun var olan Avrupa Topluluklarına 

ve onları kuran antlaşmalara dayalı, 
uluslarüstü ekonomik bütünleşme 
sütunuydu. İkinci sütun Maast-
richt Antlaşması’nın J başlığında 
düzenlenen Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikasından oluşuyordu. Üçüncü 
sütun ise yine Maastricht Antlaş-
ması’nın K başlığında düzenlenen 
Adalet ve İçişlerinde İşbirliği konu-
larından meydana geliyordu. Bu iki 
siyasi bütünleşme alanı AB çatısı 
altında, Maastricht Antlaşmasıyla 
düzenleniyor ve hükümetlerarası 
bir nitelik gösteriyordu. 

Maastricht Antlaşması ile ayrıca 
mevcut kurumsal yapı üzerinde de-
ğişikliklere gidiliyor, bunun yanın-
da bütünleşmenin etkinlik alanları 
kapsamına, eğitim politikası, kül-
tür politikası, sosyal politika, halk 
sağlığı ve tüketicinin korunması, 
istihdam, Trans-Avrupa ağları gibi 
yeni bazı alanlar dahil edilirken, 
mevcut bazı politika alanları da 
güçlendiriliyordu. 

Kurumsal yapı konusundaki deği-
şikliklerin en önemlilerinden biri 
Avrupa Parlamentosuna bazı alan-
larda Konsey ile birlikte karar alma 
mekanizmasına eşit ağırlıkta katıl-
ma olanağı sağlayan ortak karar 
usulünün getirilmesi oldu. Parla-
mentonun Komisyonun atanması 
alanındaki yetkilerinin güvenoyu 
verme şeklinde artırılması ile Par-
lamentonun uluslararası anlaşma-
ların onayı konusundaki yetkile-
rinin kapsamının geliştirilmesi de 
bu kurumun gittikçe güçlendiğini 
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gösteriyordu. Konseyde nitelikli oy 
çokluğu ile karara bağlanan alanla-
rın sayısı da artırılıyordu.

Bölgeler Komitesi, Avrupa Ombu-
dsmanı, Avrupa Merkez Bankası 
(Avrupa Para Enstitüsünün dönü-
şerek alacağı şekil) gibi yeni kurum-
ların oluşturulması da Maastricht 
Antlaşmasıyla gerçekleşti. 

Bundan başka, Maastricht Ant-
laşması ile kurucu antlaşmalara 
kazandırılan katmanlı yetki ilkesi 
uyarınca, bir konu hangi düzeyde 
-AB veya üye devletler (ya da yerel 
düzeyde)- en etkili ve verimli şekil-
de ele alınabilecekse gerekli eylem-
lerin o düzeyde gerçekleştirilmesi 
gerekecekti. Herhangi bir konunun 
tek başına üye devletler tarafından 
çözülemediği veya toplu olarak giri-
şimde bulunmanın daha verimli et-
kiler doğurmasının mümkün olması 
halinde, ilgili konuda AB tarafından 
harekete geçilecekti. Buna karşılık, 
bir konuda ülkesel veya bölgesel 
düzeyde daha etkili sonuçlar alın-
ması söz konusuysa girişimlerin bu 
düzeyde gerçekleştirilmesi gereke-
cek; her halükarda vatandaşa en 
yakın düzeyde girişimde bulunul-
masına özen gösterilecekti. Bu şe-
kilde AB’nin yetkilerinin artışına da 
bir ölçüde sınırlama getirilerek üye 
devletlerin bu konudaki hassasiyet-
leri dikkate alınmış oluyordu.

Maastricht Antlaşması ile getirilen 
en önemli yeniliklerden biri Birlik 
vatandaşlığı kavramı oldu. AB üye-
si devletlerin vatandaşlarının Birlik 
Vatandaşı olarak sahip oldukları 

statü ve hakları düzenleyen bu va-
tandaşlık, siyasi birliğe doğru adım 
atan AB’nin, insan topluluğu ile 
kurduğu siyasi ve hukuki bağa olan 
gereksinimini yerine getiriyordu.

Maastricht Antlaşması ile Birliğin 
temel hakların korunması alanın-
daki konumuna ve standardına 
temel teşkil eden Avrupa Birliği 
Adalet Divanı tarafından oluşturu-
lan yerleşik içtihadına da ilk defa 
kurucu antlaşmaların metinlerinde 
yer verilmiş oldu. 

Maastricht Antlaşması’nın onay 
sürecinde kurucu antlaşma deği-
şikliği referandumları da oldu ve 
Fransa ve Danimarka’da yapılan re-
ferandumlar ve sonuçları bu alanda 
daha sonra yaşanacak güçlüklerin 
de habercisi oldu.
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Maastricht Kriterleri 
(Maastricht Criteria)

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Maastricht Kriterleri, Avrupa Birliği 
(AB) üyesi devletlerin Ekonomik ve 
Parasal Birliğin 3’üncü aşamasına 
geçebilmeleri, ortak para birimi Av-
ro’yu kullanabilmeleri ve Avro Ala-
nı’na dâhil olabilmeleri için karşıla-
maları gereken ekonomik koşullar-
dır. Maastricht Kriterleri, Yakınsama 
kriterleri (convergence criteria) ola-
rak da adlandırılmaktadır.

Bu koşullar 7 Şubat 1992 tarihinde, 
Hollanda’nın Maastricht şehrinde 
imzalanarak, 1 Kasım 1993’de yü-
rürlüğe giren AB Antlaşması, Maast-
richt Antlaşması (1993) ile ortaya 
koyulmalarından dolayı Maastricht 
Kriterleri olarak adlandırılmaktadır. 
Yakınsama kriterleri, bir Üye Devle-
tin ekonomisinin ortak para birimini 
kabul etmek için yeterince hazırlıklı 
olduğunu teyit etmeyi ve Avro Ala-
nı para politikasına kolayca enteg-
re olabilmesini sağlamayı amaçla-
maktadır. Maastricht Kriterleri; AB 
Üye Devletler’inin fiyat istikrarını, 
kamu finansmanının sağlamlığını 
ve sürdürülebilirliğini, döviz kuru 
istikrarını ve uzun vadeli faiz oranla-
rını değerlendirmek için geliştirilen 
makroekonomik referans değerleri 
temsil etmektedir.

Maastricht Kriterleri’ne göre, bir 
Üye Devletin Avro Alanı’na dâhil 
olabilmesi için beş kriteri karşılama-
sı gerekmektedir:

Fiyat istikrarı: Üye Devletin enflas-
yon oranının, AB Üye Devletleri ara-
sında en düşük enflasyon oranına 
sahip (yani fiyat istikrarı açısından 
en iyi performansı gösteren) üç ül-
kenin ortalama yıllık enflasyon ora-
nını %1,5 puandan fazla aşmaması;

Bütçe açığı: Üye Devletin yıllık kamu 
kesimi bütçe açığının GSYİH’ye ora-
nının % 3’ü geçmemesi;

Borç: Üye Devletin yıllık kamu bor-
cunun GSYİH’ye oranının % 60’ı geç-
memesi;

Faiz oranları: Üye Devletin uzun va-
deli faiz oranının, bir önceki sene 
AB genelinde fiyat istikrarı bakımın-
dan en iyi performans gösteren (bir 
diğer deyişle en düşük enflasyon 
oranına sahip olan) üç Üye Devletin 
uzun vadeli faiz oranını %2 puandan 
fazla aşmaması;

Döviz kuru istikrarı: Üye Devletin 
ulusal döviz kurunun iki yıl boyun-
ca Avrupa Döviz Kuru Mekanizma-
sı’na (ERM II) dâhil olması ve ERM II 
kapsamında belirlenen dalgalanma 
marjları içerisinde kalmış olması.

Avrupa Komisyonu ve Avrupa 
Merkez Bankası, en az iki yılda bir 
veya Avro Alanı’na girmek isteyen 
bir Üye Devletin talebi üzerine ya-
yımladıkları Yakınsama Raporları 
aracılığıyla, Avro Alanı aday ülkele-
rinin Maastricht Kriterleri’ne uyum 
durumunu değerlendirmektedir. Bu 
değerlendirme sonucunda, Avrupa 
Komisyonu, teklifini Ekonomik ve 
Mali İşler Konseyine iletmekte, Kon-
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sey ise Avrupa Parlamentosu’nun 
görüşünü aldıktan ve konu AB li-
derleri tarafından da ele alındıktan 
sonra, Avro Alanı’na üye olmak is-
teyen Üye Devletin Maastricht Kri-
terleri’ni karşılayıp karşılamadığına 
ilişkin karar vermektedir.
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Mac Sharry Reformları 
(Mac Sharry Reforms)

–Selvi EREN–

Mac Sharry Reformları, 1992 yılında 
gerçekleşen ve o döneme kadarki 
en büyük Avrupa Birliği (AB) Ortak 
Tarım Politikası Reformu’dur. Re-
formlar, 1984 yılında başlatılan süt 
kotalarını genişleterek; tahıl ve sığır 
eti fiyat seviyesinde ilk önemli dü-
şüşü gerçekleştirmiştir. Reformlar 
ayrıca kırsal alanların kalkınması-
na yardımcı olacak programlar için 
fon sağlamıştır. Dönemin Tarımdan 
Sorumlu Komisyon Üyesi Ray Mac 

Sharry’nin önerdiği reform paketi, 
politika alanında iki ana yenilik ge-
tirmiştir: Desteklerin azaltılmasıyla 
beraber çiftçilerin gelir düzeyinin 
düşmemesi için doğrudan ödeme-
ler getirilmiş ve piyasa düzenleme-
leri yapılmıştır. Destek azalmaların-
da en dikkat çeken kalemler, tahıllar 
(üç yılda %30 indirim) ve sığır eti (üç 
yılda %15 indirim) olmuştur.

Mansholt Planı’nda öngörüldüğü 
üzere, üretimin tüketimden çok 
daha hızlı artması sonucu oluşan 
stokların sübvansiyonlarla ihraç 
edilmesi, küresel piyasada olumsuz 
etkiler yaratmıştır. Mac Sharry Re-
formu’ndan sonra Ortak Tarım Po-
litikası’nın küresel ticarette saptırıcı 
etki yapan destek araçlarında sınır-
lamalara gidilmiştir. Ticarette dünya 
fiyatlarına yaklaşılmasıyla Uruguay 
Müzakereleri sonuçlandırılmış ve 
Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaş-
ması imzalanmıştır. 

1999 yılında yürürlüğe giren Gün-
dem 2000’in de temelini Mac Shar-
ry Reformları oluşturmuştur. Gün-
dem 2000 ile doğrudan ödemelerde 
çevre dostu uygulamalar ön plana 
çıkarılırken; kırsal kalkınma, Ortak 
Tarım Politikası’nın ikinci ayağı hali-
ne getirilmiştir. 
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Macaristan (Hungary)  

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Orta Avrupa’da yer alan Macaris-
tan’ın nüfusu 9.769.526’dır ve yü-
zölçümü 93.011 km²’. Macaristan’ın 
başkenti Budapeşte’dir. Macaris-
tan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik 
süreci, 1994 yılında yaptığı üyelik 
başvurusuyla başlamıştır. 1998 yı-
lında AB ile müzakerelere başlayan 
Macaristan, 1 Mayıs 2004 tarihin-
de AB’ye üye olmuştur. (Bkz. Doğu 
Genişlemesi). Macaristan 2011 yılı 
Ocak-Haziran döneminde AB Kon-
seyi Dönem Başkanlığı’nı üstlenmiş-
tir.

Ülkede 2010 yılı Nisan ayında ya-
pılan seçimlerde merkez sağda bu-
lunan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) 
ve KDNP (Hıristiyan Demokrat Halk 
Partisi) ittifakının zafer kazana-
rak Macaristan Parlamentosu’nda 
çoğunluğu elde etmesi ileFidesz/

KDNP hükümeti, Viktor Orbán’ın 
başbakanlığı yönetiminde 2010 yı-
lında kurulmuştur. Ülkede tüm ba-
sın organlarını denetlemek amacıy-
la, üyeleri iktidardaki Fidesz Parti-
si’nden oluşan denetleme kuruluna 
ilişkin yasa kabul edilmiş ve Maca-
ristan, basın ve yayın özgürlüğünü 
kısıtladığı gerekçesiyle AB tarafın-
dan eleştirilmiştir. Bunun üzerine 
Macaristan Parlamentosu, Avrupa 
Komisyonunun talep edilen deği-
şiklikleri kabul etmiş ancak Avrupa 
Parlamentosu (AP), Macaristan’ın 
yaptığı değişikliklere rağmen yasa-
nın daha fazla gözden geçirilmesi 
gerektiğini savunarak AB yasaları 
ve kurallarına uymayan hükümleri 
iptal etmesini ve uygulamamasını 
istemiştir. 

2011’de yeni merkez bankası ve yeni 
seçim yasasını kabul eden hükümet 
geniş çaplı bir anayasa değişikliği de 
gerçekleştirmiştir. Yeni Macar Ana-
yasası demokrasi ve denge denet-
leme sistemini tehlikeye düşürdüğü 
gerekçesiyle AB’nin büyük tepkisini 
çekmiş olmasına rağmen 1 Ocak 
2012 tarihinde yürürlüğe girmiş-
tir. İktidardaki Fidesz Partisi Nisan 
2014’te yapılan seçimlerde oyların 
çoğunluğunu alarak yeniden seçil-
miştir. Nisan 2018’de gerçekleştiri-
len genel seçimlerde Başbakan Or-
bán liderliğindeki Fidesz-KDNP itti-
fakı seçimi kazanarak parlamentoda 
çoğunluğu elde etmiştir. AB, Maca-
ristan’da temel hak ve hürriyetlerin 
baskı altına alındığı, demokrasi ve 
hukukun üstünlüğünün zedelendi-
ği gerekçesiyle AB Antlaşması’nın 
7’nci Maddesi’ni uygulamak üzere 
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harekete geçmiştir. (Bkz. Madde 7 
Prosedürü)

Göçmenlerin Avrupa’ya girişlerinde 
Balkan rotasını kullanarak Maca-
ristan üzerinden kıtaya yayılmaları, 
Macaristan’ı beklenmedik ölçüde 
bir göç sorunuyla karşı karşıya bırak-
mıştır. (Bkz. Göç Krizi) Macaristan 
kriz karşısında göçmen karşıtı bir 
politika izlemiş ve AB’nin mültecile-
rin ülkelere paylaştırılmasına ilişkin 
kota uygulamasına karşı çıkmıştır. 
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Madde 110 (Article 110)

Bkz. Ayrımcı İç Vergi Yasağı ve Ko-
ruyucu İç Vergi Yasağı

Madde 114 (Article 114)

–İlke GÖÇMEN–

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) md. 114, iç pa-
zara erişmeye yönelik tekniklerden 
pozitif bütünleşmenin aracı olan 
uyumlaştırmanın hukuki dayanak-
larından bir tanesidir. ABİHA md. 
114, Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) Antlaşması’nda yer almamak-
la birlikte, ilk kez Avrupa Tek Senedi 
(1987) ile getirilmiş, Lizbon Antlaş-
ması’na (2009) varıncaya kadar kimi 
değişiklikler geçirmiştir.

ABİHA’nın 114. maddesinin birinci 
fıkrası iç pazarda uyumlaştırma ile 
ilgili genel kuralı getirirken diğer fık-
raları bu genel kuralı çeşitli yönler-
den vasıflandırmaktadır. 

İlk olarak, ABİHA’nın 114(1). mad-
desi ele alınabilir. Bu fıkraya göre: 

“Antlaşmalar’da aksi öngörülmedik-
çe, 26. maddede belirtilen amaçla-
rın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki 
hükümler uygulanır. Avrupa Parla-
mentosu ve Konsey, olağan yasa-
ma usulü uyarınca hareket ederek 
ve Ekonomik ve Sosyal Komite’ye 
danıştıktan sonra, iç pazarın kurul-
masını ve işleyişini amaçlayan, Üye 
Devletlerin kanun, ikincil düzenle-
me ve idari kurallarının yaklaştırıl-
masına ilişkin tedbirleri kabul eder.”

ABİHA’nın 114(1). maddesi içinde 
geçen ifadeler açılarak çözümlene-
bilir. Birincisi, “Antlaşmalar’da aksi 
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öngörülmedikçe” ifadesi, bu mad-
denin kurucu antlaşmadaki diğer 
özel hükümler karşısında genel hü-
küm olduğunu ortaya koymaktadır. 
O halde, ABİHA’nın 114(1). mad-
desi, özel hükmü hukuki dayanak 
alabilecek türde önlemler açısın-
dan hukuki dayanak teşkil edemez. 
İkincisi, “26. maddede belirtilen 
amaçların gerçekleştirilmesi için” 
ifadesi, ABİHA’nın 114. maddesi-
nin malların, kişilerin, hizmetlerin 
ve sermayenin serbest dolaşımının 
sağlandığı, iç sınırların olmadığı bir 
alanın gerçekleştirilmesi amacıy-
la kullanılmak üzere tasarlandığını 
göstermektedir. Üçüncüsü, “olağan 
yasama usulü” ve “tedbir” ifadele-
ri, “Komisyon’un önerisi üzerine, 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey 
tarafından bir tüzük, direktif veya 
kararın ortaklaşa kabul” edileceği-
ne işaret etmektedir. Dördüncüsü, 
“Üye Devletlerin … kurallarının yak-
laştırılması” ifadesi, Üye Devletlerin 
mevcut veya beklenen ulusal kural-
larının yaklaştırılması veya uyum-
laştırılması, ancak bundan bağımsız 
olarak yeni bir şey yaratılamaması 
anlamına gelir. Beşincisi, “iç pazarın 
kurulmasını ve işleyişini amaçlayan” 
ifadesi Tobacco Advertising kararı 
(C–376/98) ile açıklığa kavuşturul-
muştur: 

“… ABİHA md. 114’te belirtilen ön-
lemler, iç pazarın kurulmasına veya 
işleyişine yönelik koşulları iyileş-
tirmeyi amaçlar. Bu maddeyi, bu 
madde Birlik yasa koyucusuna iç 
pazarı düzenlemekte genel yetki ve-
riyor şeklinde yorumlamak, yalnızca 
maddenin açık lâfzına aykırı olmaz, 

aynı zamanda … [yetkilendirilme il-
kesi] ile de uyumsuz olur. 

Dahası ABİHA md. 114 temelinde 
kabul edilecek bir önlem, iç paza-
rın kurulması veya işleyişi koşulla-
rını iyileştirme hedefine gerçekten 
sahip olmalıdır. Eğer salt ulusal ku-
rallar arasında farklılık ve temel ser-
bestîlerin kullanımına yönelik engel-
lere ve buradan kaynaklanabilecek 
rekabet bozulmalarına ilişkin soyut 
risk bulgusu ABİHA md. 114’ün hu-
kuki dayanak olarak seçimini haklı 
göstermeye yeterli olsaydı, o zaman 
hukuki dayanak ile uygunluğun yar-
gısal denetimi hükümsüz kılınabilir-
di. …”

Öyleyse ABİHA md. 114, genel ola-
rak iç pazarı düzenleme yetkisi ver-
mez, ancak “iç pazarın kurulması 
veya işleyişi koşullarını iyileştirme 
hedefine gerçekten sahip” olan ön-
lemleri alma yetkisi verir. Bu bakım-
dan ilgili önlem, ya serbest dolaşı-
ma yönelik mevcut veya gelecekteki 
engelleri ya da kayda değer rekabet 
bozulmasını ortadan kaldırmayı 
amaçlamalıdır. 

ABİHA’nın 114. maddesinin 2 ila 
10. fıkraları, bu maddenin birinci 
fıkrasındaki genel kuralı vasıflandır-
maktadır. Söz konusu nitelikli haller 
dörde ayrılarak belirtilebilir. Birin-
cisi, mali hükümler ile kişilerin ser-
best dolaşımına ve işçilerin hak ve 
menfaatlerine ilişkin hükümler, ABİ-
HA’nın 114(1). maddesindeki genel 
kuraldan hariç tutulmuştur. İkincisi, 
ABİHA’nın 114(1). maddesindeki ge-
nel kural temelinde alınacak uyum-
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laştırma tedbiri; sağlık, güvenlik, çev-
renin korunması ve tüketicinin ko-
runması alanlarında yüksek düzeyde 
koruma gerçekleştirmeyi amaçlama-
lıdır. Bu uyumlaştırma tedbiri, ayrıca, 
gerekli durumlarda, Üye Devletlere 
ABİHA’nın 36. maddesindeki sebep-
lerden biri veya daha fazlasına da-
yanarak geçici tedbirler alma yetkisi 
veren bir korunma hükmü içermeli, 
ayrıca bu, bir Birlik denetim usulü-
ne tabi tutulmalıdır. ABİHA’nın 36. 
maddesindeki sebepler; genel ahlak, 
kamu düzeni ve kamu güvenliği; in-
sanların, hayvanların veya bitkilerin 
sağlığının ve yaşamının korunması; 
sanatsal, tarihî veya arkeolojik değer 
taşıyan milli varlıkların korunması; 
sınai ve ticari mülkiyetin korunması 
olarak sayılmıştır. Üçüncüsü, bir Üye 
Devlet, ABİHA’nın 36. maddesindeki 
sebepler veya çevrenin ya da çalış-
ma ortamının korunması temelinde 
ulusal hükümlerini muhafaza etmeyi 
gerekli görebileceği gibi, kendisine 
özgü sonradan ortaya çıkan bir so-
run nedeniyle ve çevrenin veya ça-
lışma ortamının korunmasına ilişkin 
yeni bilimsel deliller temelinde ulu-
sal hükümler kabul etmeyi gerekli 
görebilir. Dördüncüsü, bir Üye Dev-
let, daha önce uyumlaştırma ted-
birlerine konu olan bir alanda kamu 
sağlığıyla ilgili özel bir sorunla kar-
şılaşırsa, Konsey’e uygun tedbirleri 
önerme hususunu inceleyecek olan, 
Komisyon’u haberdar edebilir. 
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Madde 115 (Article 115)

–İlke GÖÇMEN–

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) md. 115, İç Pa-
zar’a erişmeye yönelik tekniklerden 
pozitif bütünleşmenin aracı olan 
uyumlaştırmanın hukuki dayanakla-
rından bir tanesidir. ABİHA md. 115, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
Antlaşması ile getirildikten sonra 
kurucu antlaşma değişikliği ile, yani 
Avrupa Tek Senedi (1987), Maastri-
cht Antlaşması (1993), Amsterdam 
Antlaşması (1999), Nice Antlaşması 
(2003) ve Lizbon Antlaşması (2009) 
ile kayda değer bir değişiklik geçir-
memiştir.

ABİHA’nın 115. maddesi, madde 
114’ü çeşitli yönlerden vasıflandır-
maktadır. Bu maddeye göre: 

“114. maddeye halel gelmeksizin, 
Konsey, özel yasama usulü uyarınca 
hareket ederek, oybirliğiyle, Avrupa 
Parlamentosu’na ve Ekonomik ve 
Sosyal Komite’ye danıştıktan sonra, 
Üye Devletlerin, iç pazarın kurul-
masını veya işleyişini doğrudan et-
kileyen kanun, ikincil düzenleme ve 
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idari kurallarının yaklaştırılması için 
direktifler kabul eder.”

ABİHA md. 115(1) içinde geçen ifa-
deler açılarak çözümlenebilir. Birin-
cisi, “114. maddeye halel gelmek-
sizin” ifadesi, 115. madde temelin-
de benimsenecek tasarrufun 114. 
madde ile uyumlu olması gerektiği-
ni ortaya koymaktadır. İkincisi, “özel 
yasama usulü” ve “direktif” ifadele-
ri, Avrupa Parlamentosu’nun katılı-
mıyla Konsey tarafından bir direktif 
kabul edileceğine işaret etmekte-
dir. Üçüncüsü, “Üye Devletlerin … 
kurallarının yaklaştırılması” ifadesi, 
Üye Devletlerin mevcut veya bek-
lenen ulusal kurallarının yaklaştırıl-
ması veya uyumlaştırılması, ancak 
bundan bağımsız olarak yeni bir 
şey yaratılamaması anlamına gelir. 
Dördüncüsü, “iç pazarın kurulması-
nı ve işleyişini doğrudan etkileyen” 
ifadesi ile ilgili olarak, ABİHA mad-
de 114 altında değinilen Tobacco 
Advertising kararındaki (C–376/98) 
tespitler, kıyasen, buraya da akta-
rılabilir. Son olarak, ABİHA’nın 115. 
maddesi, Konsey’in oybirliği ile ha-
reket edeceğini öngördüğünden ge-
nellikle hukuki dayanak olarak seçi-
mi tercih edilmemekte, onun yerine 
ABİHA madde 114 kullanılmaktadır. 
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Madde 30 (Article 30)

Bkz. Gümrük Vergisi Yasağı ve Güm-
rük Vergisine Eş Etkili Vergi Yasağı

Madde 34 (Article 34)

Bkz. Miktar Kısıtlaması Yasağı: İtha-
lat ve İhracat Yönünden ve Miktar 
Kısıtlamasına Eş Etkili Tedbir Yasa-
ğı: İthalat Yönünden

Madde 35 (Article 35)

Bkz. Miktar Kısıtlaması Yasağı: İtha-
lat ve İhracat Yönünden ve Miktar 
Kısıtlamasına Eş Etkili Tedbir Yasa-
ğı: İhracat Yönünden

Madde 352 (Article 352)

–İlke GÖÇMEN–

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) md. 352, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu (AET) Antlaş-
ması’ndan Lizbon Antlaşması’na 
(2009) kadar, iç pazara erişmeye 
yönelik tekniklerden pozitif bütün-
leşmenin aracı olan uyumlaştır-
manın hukuki dayanaklarından bir 
tanesi olarak kullanılmaktaydı. Zira 
bu madde, “Topluluk eylemi Ortak 
Pazar’ın işleyişi sırasında Toplulu-
ğun hedeflerinden birine erişmek 
için gerekli olursa ve [Topluluk Ant-
laşması] gerekli yetkiyi öngörme-
mişse” uygun tedbirler alınabilir 
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şeklindeydi. Lizbon Antlaşması ile 
birlikte “ortak pazarın işleyişi” ifa-
desinin yerine “Antlaşmalar’da ta-
nımlanan politikalar çerçevesinde” 
ifadesi geçmiş, böylelikle maddenin 
kapsamı salt iç pazardan arındırıla-
rak genişletilmiştir.

ABİHA’nın 352. maddesi, ancak be-
lirli koşullar aynı anda gerçekleşti-
ğinde kullanılabilir. Öncelikle ABİHA 
md. 352 uyarınca: 

“1. Antlaşmalar’da belirtilen amaç-
lardan birinin gerçekleştirilmesi 
için, Antlaşmalar’da tanımlanan 
politikalar çerçevesinde, Birliğin bir 
eylemde bulunması gerekirse ve 
Antlaşmalar’da bu eylem için gerek-
li yetkiler öngörülmemişse, Konsey, 
Komisyon’un önerisi üzerine ve Av-
rupa Parlamentosu’nun muvafa-
katini aldıktan sonra, oy birliği ile 
hareket ederek uygun tedbirleri alır. 
Söz konusu tedbirlerin Konsey tara-
fından özel yasama usulü uyarınca 
kabul edilmesi durumunda da, Kon-
sey, Komisyon’un önerisi üzerine ve 
Avrupa Parlamentosu’nun muva-
fakatini aldıktan sonra oy birliği ile 
hareket eder. …

3. Bu maddeye dayanarak kabul 
edilen tedbirler, Antlaşmalar’ın 
uyumlaştırmayı hariç tutması halin-
de, Üye Devletlerin kanun ve ikincil 
düzenlemelerinin uyumlaştırılması-
nı içermez. …” 

ABİHA’nın 352. maddesindeki ko-
şullar ise şöyle belirtilebilir. Birincisi, 
Avrupa Birliği (AB) bir eylemi yap-
mak isterken kurucu antlaşmalar bu 

eylem için gerekli yetkileri açık yetki 
veya zımni yetki olarak öngörmemiş 
olmalıdır. İkincisi, AB’nin yapmak is-
tediği eylem, “Antlaşmalar’da belir-
tilen hedeflerden birinin gerçekleş-
tirilmesi için” ve “Antlaşmalar’da ta-
nımlanan politikalar çerçevesinde” 
olmalıdır. Bu yönden AB’nin hedef-
leri genel olarak Lizbon Antlaşma-
sı ile değişik AB Antlaşması’nın 3. 
maddesinde yer almaktadır. AB’nin 
politikaları ise, ABİHA’nın “Birliğin 
Politikaları ve İç Eylemleri” başlıklı 
III. Kısmı altında yer almaktadır. Bu 
bakımdan, bu madde, ortak dış ve 
güvenlik politikasına ilişkin hedef-
lerin gerçekleştirilmesi için hukuki 
dayanak teşkil etmez. Üçüncüsü, 
kurucu antlaşma, bir alanda uyum-
laştırmayı hariç tutuyorsa böyle bir 
uyumlaştırma bu hüküm aracılığıyla 
gerçekleştirilemez. 

ABİHA’nın 352. maddesi, ne kadar 
geniş gözükürse gözüksün dış sı-
nırlara da sahiptir. Nitekim Avrupa 
Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) 
2/94 sayılı Görüşü (Opinion 2/94) 
uyarınca: 

“[ABİHA’nın 352. maddesi], kurucu 
antlaşmanın hiçbir spesifik hükmü 
işlem yapmak için [Birlik] kurumları-
na açık veya zımni yetki vermiyorsa, 
ancak böyle bir yetki, kurucu antlaş-
manın öngördüğü hedeflerden biri-
ne erişmek amacıyla [Birliğin] işlev-
lerini yerine getirmesini sağlamak 
için gerekli gözüküyorsa bu boşluğu 
doldurmak için tasarlanmıştır. 

Bu hüküm, [yetkilendirilme ilkesi-
ne] dayalı kurumsal sistemin ayrıl-
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maz bir parçası olarak kurucu ant-
laşmanın hükümlerinin bütününün 
ve özellikle [Birliğin] görevlerini ve 
faaliyetlerini tanımlayanların ya-
rattığı genel çerçevenin ötesinde 
[Birliğin] yetkilerinin kapsamını ge-
nişletmenin temeli olarak hizmet 
edemez. Her hâlükârda [ABİHA md. 
352], … esasen kurucu antlaşma 
değişikliği etkisini doğuracak hü-
kümlerin kabul edilmesinin temeli 
olarak kullanılamaz.”

Öyleyse ABİHA md. 352 yetkilendi-
rilme ilkesi ile birlikte ele alınmalıdır 
ve bu maddenin dış sınırları, esasen 
kurucu antlaşmanın değiştirilme-
si etkisini doğuracak hükümler söz 
konusu olursa aşılmış kabul edilme-
lidir. 
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Madde 45 (Article 45)

Bkz. İşçilerin Serbest Dolaşımı

Madde 49 (Article 49)

Bkz. İş Kurma Hakkı 

Madde 50 (Article 50)

–İlke GÖÇMEN–

Lizbon Antlaşması (2009) ile değişik 
Avrupa Birliği (AB) Antlaşması md. 
50 AB’den çekilme konusunu ilk kez 
açıkça düzenlemiştir. AB’den çekil-
me, md. 50 temelinde ilk kez Brexit 
süreci ile birlikte Birleşik Krallık ta-
rafından kullanılmıştır. 

ABA md. 50 ile ilgili hukuki çerçeve, 
aşama aşama, şu şekilde çizilebilir:

(1) Bir Üye Devlet tek taraflı olarak 
AB’den çekilmek istediğinde tek yol 
md. 50’nin işletilmesi olacaktır. 

(2) AB’den çekilmek isteyen bir Üye 
Devlet, kendi anayasal gereklilikleri-
ne uygun olarak çekilme kararı ala-
caktır ve bu niyetini AB Zirvesi’ne 
bildirecektir. (Bir Üye Devlet bu bil-
dirimi tek taraflı olarak geri alabile-
cektir.)

(3) Çekilme niyetinin AB Zirvesi’ne 
bildirimi, çekilmeye ilişkin saati baş-
latmasının yanı sıra o devletin AB 
içindeki –özellikle de karar almaya 
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ilişkin– konumu üstünde birtakım 
sonuçlar doğuracaktır. Bu yönden, 
çekilen Üye Devletin AB Zirvesi’n-
deki veya Konsey’deki temsilcisi, AB 
Zirvesi’nde veya Konsey’de kendi-
sini ilgilendiren görüşmelere ve ka-
rarlara katılamaz.

(4) AB ile çekilmek isteyen Üye Dev-
let arasında bir çekilme anlaşması 
yapılabilir. 

(4–1) Çekilme anlaşması, çekilmek-
te olan Üye Devletin AB ile gele-
cekteki ilişkisinin çerçevesi dikkate 
alınarak, çekilmeye ilişkin kuralları 
belirleyen bir anlaşmadır. O hâl-
de, çekilme anlaşması, yalnızca 
çekilme ile alakalı olduğu ölçüde 
kurallar içermeli, bir başka deyişle 
çekilen devletin AB üyeliğinin sona 
ermesinin sonuçlarını düzenlemeye 
çalışmalıdır, denilebilir. Çekilme an-
laşması, çekilen Üye Devlet ile AB 
arasındaki ilişkiyi sonlandırma ama-
cını taşıdığına göre, belli başlı konu-
ları (örneğin para, kişiler ve sınırlar) 
mutlaka içermeli ve salt AB tarafın-
dan yapılmalıdır. 

(4–2) Çekilme anlaşması, AB söz 
konusu olduğunda, AB Zirvesi’nin 
belirleyeceği yönlendirici ilkeler ışı-
ğında, Komisyon’un müzakereleri 
başlatmak için Konsey’e sunduğu 
tavsiyeler ve Konsey’in kabul ettiği 
müzakere talimatları çerçevesinde 
müzakere edilecek ve AB adına, Av-
rupa Parlamentosunun muvafaka-
tini aldıktan sonra, Konsey tarafın-
dan nitelikli çoğunluk ile akdedile-
cektir. Avrupa Birliği Adalet Divanı 
(ABAD), Görüş vermeye davet edil-

mek suretiyle veya anlaşmayı akde-
den tasarrufa karşı açılacak bir iptal 
davası aracılığıyla geçerlilik deneti-
mine çağrılarak çekilme anlaşması 
ile ilgili yargılama yapabilecektir. 

(5) Çekilme, çekilme anlaşmasının 
yürürlüğe girdiği tarihte veya AB Zir-
vesi oy birliği ile ve ilgili Üye Devlet-
le mutabık kalarak süreyi uzatmazsa 
çekilme niyetinin AB Zirvesi’ne bil-
diriminden itibaren iki yıl sonra ta-
mamlanır. Bu andan itibaren çekilen 
devlet AB açısından üçüncü devlet 
haline gelir, ayrıca AB hukukunun 
çekilen devletteki etkisi –geçiş dö-
nemi düzenlemeleri saklı kalmak 
kaydıyla– sona erer.

(6) AB ile çekilen devlet arasında bir 
gelecekteki ilişki anlaşması yapıla-
bilir. Böyle bir anlaşma, ilk planda, 
ticaret konusunu içerecektir, zira 
çekilen devlet İç Pazar gibi derin 
bir ekonomik bütünleşmenin için-
den çıktığına göre, AB ile bu devlet 
kendi aralarında ticari konuları illa-
ki görüşecektir. Bundan başka, AB 
ile çekilen devlet, Avrupa bütün-
leşmesinin ulaştığı aşamada, ortak 
dış ve güvenlik politikası ile adalet 
ve içişlerinde işbirliği konularını da 
muhtemelen görüşecektir.
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Çekıl̇me Hakkı: Sonun Başlangıcı 
mı?” Gazi Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Dergisi, Cilt: XVIII, No: 3–4, 
2014, s. 205–243.



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ800

Madde 56 (Article 56)

Bkz. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı

Madde 63 (Article 63)

Bkz. Sermayenin Serbest Dolaşımı

Madde 7 Prosedürü 
(Article 7 Procedure)

–İlke GÖÇMEN–

Madde 7 Prosedürü, Avrupa Birliği 
(AB) ilkelerinin / değerlerinin korun-
ması amacını taşımakta olup, ilk kez 
Amsterdam Antlaşması (1999) ile 
birlikte getirilmiş, Nice Antlaşması 
(2003) ile kısmi değişikliğe uğradık-
tan sonra Lizbon Antlaşması (2009) 
ile bugünkü görünümüne ulaşmıştır. 
Bir ön tespit olarak AB’nin değerleri; 
“insan onuruna saygı, özgürlük, de-
mokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü 
ve … insan haklarına saygı” olarak 
sayılmıştır. (AB Antlaşması md. 2).

Madde 7 Prosedürü bugün için ken-
di içinde ikiye ayrılabilir. İlk olarak, 
AB’nin değerlerinin bir Üye Devlet 
tarafından ciddi biçimde ihlaline 
yönelik açık bir risk bulunuyorsa 
bu prosedür işletilebilir. Bu ihtimal-
de, prosedür; Üye Devletlerin üçte 
birinin, Avrupa Parlamentosu’nun 
veya Komisyon’un gerekçeli öne-
risi üzerine başlatılır. Konsey, ilgili 
Üye Devleti dinledikten ve Avrupa 
Parlamentosu’nun muvafakatini 
aldıktan sonra, AB’nin değerlerinin 
ilgili Üye Devlet tarafından ciddi bi-

çimde ihlaline yönelik açık bir risk 
bulunduğunu üyelerinin beşte dört 
çoğunluğuyla tespit edebilir. Kon-
sey, aynı usule göre hareket ederek 
bu devlete tavsiyelerde bulunabilir. 
Ayrıca Konsey, bu tespitin dayandığı 
gerekçelerin geçerliliğini sürdürüp 
sürdürmediğini düzenli olarak kont-
rol eder.

İkinci olarak, AB’nin değerlerinin 
bir Üye Devlet tarafından ciddi ve 
sürekli biçimde ihlali söz konusuysa 
bu prosedür işletilebilir. Bu ihtimal-
de, prosedür; Üye Devletlerin üçte 
birinin veya Komisyon’un önerisi 
üzerine başlatılır. AB Zirvesi, ilgili 
Üye Devleti gözlemlerini sunmak 
üzere davet ettikten ve Avrupa Par-
lamentosu’nun muvafakatini aldık-
tan sonra AB’nin değerlerinin ilgili 
Üye Devlet tarafından ciddi ve sü-
rekli biçimde ihlal edildiğini oy bir-
liği ile tespit edebilir. Konsey, böyle 
bir tespitte bulunulması halinde, 
ilgili Üye Devletin hükümet tem-
silcisinin Konsey’deki oy hakları da 
dahil, Antlaşmalar’ın bu Üye Dev-
lete uygulanmasından kaynaklanan 
haklardan bazılarının askıya alın-
masına nitelikli çoğunluk ile karar 
verebilir. Konsey bu kararı verirken, 
askıya alma işleminin gerçek ve tü-
zel kişilerin hak ve yükümlülükleri 
üzerindeki muhtemel etkilerini göz 
önünde bulundurur. İlgili Üye Dev-
letin Antlaşmalar’dan kaynaklanan 
yükümlülükleri, her hâlükârda, bu 
devlet için bağlayıcı olmaya devam 
eder. Konsey, daha sonra, bu tür 
tedbirlerin alınmasına neden olan 
durumun değişmesine bağlı olarak, 
bu tedbirlerin değiştirilmesine veya 
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kaldırılmasına nitelikli çoğunlukla 
karar verebilir.

Madde 7’nin amaçları doğrultusun-
da Avrupa Parlamentosu, AB Zirvesi 
ve Konsey’e uygulanacak oylamaya 
ilişkin kurallar ayrıca tespit edilmiş-
tir. Buna göre, madde 7 prosedürü 
çerçevesinde, ilgili Üye Devleti tem-
sil eden AB Zirvesi üyesi veya Konsey 
üyesi oylamaya katılmaz ve ilgili Üye 
Devlet, söz konusu maddede belirti-
len Üye Devletlerin üçte birinin veya 
beşte dördünün hesaplanmasında 
dikkate alınmaz. Avrupa Parlamen-
tosu da, üye tam sayısının çoğunlu-
ğunu temsil etmek koşuluyla, kulla-
nılan oyların üçte iki çoğunluğuyla 
hareket eder. 

Madde 7 prosedürü, birinci ihtimal 
yönünden, Polonya’ya ve Macaris-
tan’a karşı başlatılmıştır. İlk olarak, 
Komisyon, 20 Aralık 2017 tarihinde 
AB’nin değerlerinin ciddi biçimde 
ihlaline yönelik açık bir risk bulundu-
ğu için Polonya’ya karşı bir gerekçeli 
öneri sunmuştur (COM(2017) 835 fi-
nal). İkinci olarak, Avrupa Parlamen-
tosu, 12 Eylül 2018 tarihinde AB’nin 
değerlerinin ciddi biçimde ihlaline 
yönelik açık bir risk bulunduğu için 
Macaristan’a karşı bir gerekçeli öneri 
sunmuştur ((2017/2131(INL)). Her 
iki süreç hala devam etmektedir. 
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Makroekonomik 
Dengesizlik Prosedürü 
(Macroeconomic 
Imbalance Procedure) 

–Gülçin GÜREŞÇİ–

Makroekonomik Dengesizlik Prose-
dürü, belirli bir Üye Devlette, Avro 
Bölgesi’nde veya bir bütün olarak 
Avrupa Birliği’nde (AB) ekonomik 
istikrarı olumsuz etkileyebilecek po-
tansiyel olarak zararlı makroekono-
mik dengesizliklerin ortaya çıkışını 
tespit etmeyi ve önlemeyi amaçlar. 
Makroekonomik Dengesizlik Pro-
sedürü 2011 yılında, mali krizin ar-
dından bir ülkede makroekonomik 
dengesizliklerin diğer ülkeleri de 
etkileyebileceği görüldükten sonra 
uygulamaya konuldu. Makroekono-
mik Dengesizlik Prosedürü uyarınca, 
bir ülkenin aşırı dengesizliğe sahip 
olduğu tespit edildiğinde, Aşırı Den-
gesizlik Prosedürü olarak bilinen 
gelişmiş izlemeye tabi tutulur. Avro 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ802

bölgesinde izlenen bu ülkeler yaptı-
rımlarla da karşılaşabilirler. Makro-
ekonomik Dengesizlik Prosedürü, 
2011 yılında AB’deki ekonomik yö-
netişimi güçlendirmeyi amaçlayan 
‘altı paketli’ yasal tedbirlerin bir 
parçası olarak kurulmuştur. AB’nin 
İşleyişine İlişkin Antlaşma dört ana 
unsurdan oluşmaktadır: Erken Uya-
rı Sistemi, Önleyici Eylem, Düzeltici 
Eylem ve Sıkı Uygulama. Buna göre 
ülkelerin makroekonomik dengesiz-
likleri, AB’nin yıllık ekonomik izleme 
ve rehberlik döngüsünün bir parçası 
olarak izlenmektedir. Döngü, Kasım 
ayının başlarında, bütün AB ülke-
lerinin ekonomilerini analiz eden 
Avrupa Komisyonunun Uyarı Me-
kanizması Raporu ile başlamaktadır. 
Durumu daha derin bir analiz gerek-
tiren ülkeler, Şubat ayının sonlarında 
yayınlanan yıllık ülke raporunda yer 
alan derinlemesine bir incelemeye 
tabidir. Ülkelerin dengesizlik düzey-
leri derecelendirilir. Bunlar şu şe-
kildedir: Ülkede “dengesizlik yok”, 
“dengesizlik var”, “aşırı dengesizlik 
var”. Dengesizliklerinin niteliğine ve 
ciddiyetine bağlı olarak ülkeler spe-
sifik izleme yoluyla izlenmektedir.
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Makul Olma Kuralı  
(Rule of Reason)

–İlke GÖÇMEN–

Makul olma kuralı, iç pazara erişme-
ye yönelik tekniklerden negatif bü-
tünleşmenin alt unsurlarından olan 
vatandaşlık temelinde ayrımcılık 
yasağı ve kısıtlama yasağı çerçeve-
sinde haklı gösterme ile ilgilidir.

Makul olma kuralı, ilk olarak, malla-
rın serbest dolaşımı altındaki ithalat 
yönünden miktar kısıtlamasına eş 
etkili tedbir yasağı çerçevesinde or-
taya konmuştur. Avrupa Birliği Ada-
let Divanı (ABAD), en başta, miktar 
kısıtlamasına eş etkili tedbiri, vatan-
daşlık / köken temelinde doğrudan 
ayrımcılık yapan ulusal önlemler 
olarak kabul etmekteydi ve yalnız-
ca kurucu antlaşmadaki istisnalar 
temelinde ve orantılılık ilkesi ile 
uyumlu olmak kaydıyla haklı göste-
rilebilir bulmaktaydı. ABAD, Cassis 
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de Dijon davası (Case 120/78) ile 
birlikte, miktar kısıtlamasına eş etkili 
tedbiri, vatandaşlık / köken teme-
linde doğrudan ayrımcılık yapmasa 
da, serbest dolaşıma yönelik engel 
oluşturan tüm ulusal önlemler ola-
rak genişletti. Buna koşut olarak da, 
bu tür önlemleri, orantılılık ilkesi 
ile uyumlu olmak kaydıyla, –kurucu 
antlaşmadaki istisnalara ek olarak– 
zorunlu gereksinimler / kamu yara-
rına ilişkin ağır basan sebepler (ör-
neğin mali denetimin etkililiği, genel 
sağlığın korunması, ticari işlemlerin 
adilliği ve tüketicinin korunması) ile 
de haklı gösterilebilir bulmaya başla-
dı. İşte bu durum, makul olma kuralı 
olarak anılmaktadır. 

Makul olma kuralının tüm temel 
serbestîler bakımından uygulanabi-
lir olduğu, en net biçimde, Gebhard 
davası (C–55/94) ile görünür hale 
gelmiştir. Zira bu karar uyarınca te-
mel serbestîlere yönelik engel oluş-
turan ulusal önlemler dört koşulu 
yerine getirmelidir: (i) vatandaşlık 
temelinde ayrımcı olmayan biçimde 
uygulanmalıdır, (ii) kamu yararına 
ilişkin ağır basan sebepler ile getiril-
miş olmalıdır, (iii) güttükleri amaca 
erişmeyi sağlamak için uygun olmalı-
dır, (iv) güttükleri amaca erişmek için 
gerekli olanın ötesine geçmemelidir. 
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Mal (Goods)

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Avrupa Birliği’nin (AB) İşleyişi Hak-
kında Antlaşma’nın 34 ve 35’inci 
maddelerinde Üye Devletler arasın-
da ithalata ve ihracata ilişkin miktar 
kısıtlamaları ve eş etkili tüm tedbir-
lerin yasak olduğu belirtilmektedir. 
Söz konusu maddeler istisnai du-
rumlar dışında tüm mal ve hizmetleri 
kapsamaktadır. Burada malın tanımı, 
değeri para ile ölçülebilen ve ticari 
işlemlere konu olabilen meta olarak 
yapılmaktadır. Kişilerin ihtiyaçlarını 
gidererek fayda sağlayan malların 
ekonomik değeri vardır ve bu değer 
farklı şekillerde ölçülmektedir. Örne-
ğin bir malın değeri üretim maliyeti 
cinsinden ölçülebileceği gibi sağla-
dığı fayda cinsinden de ifade edile-
bilmektedir. AB genelinde malların 
sınıflandırılmasına ilişkin kategoriler 
mevcuttur. Kombine Nomenkla-
tür (Combined Nomenclature – CN) 
AB’de malları sınıflandırmak için kul-
lanılmaktadır. Söz konusu araç, Dün-
ya Gümrük Örgütü’ne üye ülkeler ta-
rafından kullanılan Armonize Sistem 
Nomenklatürü’nün (Harmonized 
System Nomenclature) geliştirilmiş 
halidir. CN, AB’de gümrüklere bildiri-
mi yapılan birçok malın sınıflandırıl-
masında kullanılmaktadır. En genel 
ifadeyle Nomenklatür, uluslararası 
ticarete konu olan tüm ürünlerin nu-
maralandırılması ya da isimlendiril-
mesi anlamına gelmektedir. 
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Mali Federalizm   
(Fiscal Federalism)

–Sevgi İNECİ–

2007 Finansal krizinin ardından 
Avro Bölgesi kamu harcamaları GS-
YİH’nın %50,8’ine, kamu borcu da 
%6,2’sine ulaşmıştı. 2009’da Avro 
bölgesi konsolide borcu GSYİH’nın 
%84,7’sine yükselmiş, bu rak-
kam 2010’da %84,7yi, 2011’de de 
%88,9’u bulmuştu. Borç yükünün 
ağırlaşmasında Yunanistan’ın artan 
kamu borcu ve tahvil piyasasının sı-
kışması sözkonusuydu.

Finansal istikrar açısından bakıl-
dığında çözümü kısa vadede pek 
mümkün olmayan bir asimetrik 

güç sorunu ile karşı karşıya kalmış-
lardı. Diğer bir değişle, sürekli cari 
işlemler fazlası veren bir Almanya 
karşısında sürekli cari işlemler açı-
ğı veren güney ülkelerinin durumu 
krizin çözümünü zorlaştırmaktaydı. 
Ekonomik ve Parasal Birliğin sür-
dürülmesi için etkin bir yönetişim, 
işbirliği ve risk paylaşımı gerekiyor-
du. Bu ülkelerin kamu harcamala-
rını azaltıp vergi gelirlerinde artış 
sağlamaları gerekirken, sosyal pat-
lamalar ve protestolar sebebiyle 
harcama daraltıcı vergi paketlerinin 
uygulamaya girmesinde sorun ya-
şanıyordu. Sözkonusu bu vergilerin 
elektrik-doğal gaz gibi enerjiden 
alınan vergiler, finansal işlemler, 
kurumlar vergisi, KDV gibi vergi ka-
lemlerinden aktarılması gerekiyor-
du. Bunun dışında vergi kaçakçılığı 
ve vergi cennetleri ile mücadele gibi 
konularda da ortak hareket etmeleri 
gerekiyordu. Sonuç olarak bütün bu 
uygulamaları gerçekleştirebilmek 
için, mali federalizmi savunanlar 
Üye Devletlerin tek ortak bir bütçe 
ile yani federal bir bütçe ile yönetil-
mesini öngörüyorlardı. 

Aslında Topluluğun kurulduğu 1957 
yılından bu yana mali federalizm 
konusu hep tartışılmaktaydı, daha 
sonraları bu konu “Derinleşme 
mi? – Genişleme mi?“ tartışmaları 
üzerinden devam etti, ancak gü-
nümüzde de görüldüğü gibi Birliğe 
katılan ülke sayısı arttıkça federal 
bir bütçenin gerçekleşme olasılığı 
giderek zayıfladı. 2007 finansal krizi 
ve Avro Bölgesi borç krizi, finansal 
krizlere karşı dayanıklığı arttırmanın 
yolunun federal bütçeden geçtiği 
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tartışmalarını başlattı. Diğer yandan, 
Avro bölgesinde makro ekonomik 
göstergeleri istikrarlı tutmak ve para 
birliğinin sürdürülmesini sağlamak 
amacıyla ortaya konan İstikrar ve 
Büyüme Paktı’na (İBP) rağmen borç 
krizinin oluşması önlenemedi. Sonuç 
olarak asimetrik güç sorunu ve ülke 
sayısının fazla olması sebebiyle Avro 
bölgesinin federal bir bütçe ile yö-
netilmesi önündeki engeller aşılmış 
değildir.
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Mali Kapasite   
(Fiscal Capacity)

–Sevgi İNECİ–

2007 finansal krizinin özellikle Avro 
Alanı üzerindeki olumsuz etkileri 
ve Avro Bölgesi borç krizinin kolay 
aşılamamış olması, Ekonomik ve 
Parasal Birlik (EPB)ile ilgili pek çok 

soruyu gündeme getirmiştir. Özellik-
le kriz sonrası yayınlanan tartışmalar 
Maastricht Antlaşması (1993) ile 
kurulan Ekonomik ve Parasal Birli-
ğin önemli eksikleri olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bunların başında Eko-
nomik ve Parasal Birliğin yeterli do-
nanıma sahip olmadan kurulan bir 
birlik olduğu ve bu eksikliklerin son 
on yılda da giderilemediği gelmekte-
dir. Özellikle daha etkin bir yönetim, 
mali gözetim ve koordinasyonun 
kurumsallaşamamış olması, krizlere 
dayanıksızlığın önemli nedenlerin-
den biridir. 

Benzer şekilde Maastricht Antlaş-
ması ile ekonomik ve parasal birlik 
kurulmuştur ancak asimetrik yapıy-
la ilgili sorunlar daha da artmıştır. 
Ekonomik gelişme farklılıklarının 
ötesinde, AB antlaşmalarında eko-
nomik ve mali politikaların koordi-
nasyonuna ilişkin kesin hükümlerin 
olmaması, kriz dönemlerinde etkin 
yöntemlerle ortak mücadele imkanı 
vermemektedir. Ülkelerin bu alanda-
ki gayretleri de yetersiz ve sonuçsuz 
kalmıştır. 2005 yılında Avrupa Ana-
yasal Antlaşması ile ilgili tartışmalar 
ve özellikle Fransa ve Hollanda hal-
kının olumsuz tepkileri ile bu Ana-
yasa taslağı reddedilmiştir. Avrupa 
Anayasası taslağı kurumsal yapıyı 
mali açıdan desteklemeyi ve disiplin 
altına almayı ve federal bütçeyi ön-
görürken, muhalif kesimler daha faz-
la mali fedekarlık ve vergilerde artış 
buna karşın gelirlerde düşüş kaygısı 
içine girmişlerdir.

Avrupa Anayasası ile gerçekleştirile-
meyen bu düzenlemelere daha son-
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ra Lizbon Antlaşması‘nda (2009) 
yer verilmeye çalışılmıştır. Lizbon 
Antlaşması’nın 136. Maddesi: Avro 
Bölgesi ülkeleri ortak ekonomi poli-
tikası kuralları kabul etmeli ve bütçe 
disiplini ile ilgili koordinasyonu güç-
lendirmelidir olarak ortaya çıkmıştır. 
Ancak 2007 finansal krizinde Lizbon 
Antlaşması’nın sorunları çözmede 
yetersiz kalması Horizon 2020, adlı 
yeni reform planının ortaya çıkma-
sına yolaçmıştır. Öte yandan, Avro 
bölgesi ekonomilerine dengeli bü-
yüme açısından yol gösterecek İstik-
rar ve Büyüme Paktı (İBP – Stability 
and Growth Pact) da politikaların 
koordinasyonunu sağlayamamıştır. 
Bunun üzerine, 2011-2013 yılları 
arasında AB vergi mevzuatı ile ilgi-
li önemli değişiklikler yapılmış yeni 
tüzük ve yönergeler hazırlanarak 
İBP iki önemli vergi paketi ile güç-
lendirilmiştir. 

Bunlara paralel olarak Komisyon’un 
Üye Devletler bütçe yasalarını göz-
den geçirme yetkisi güçlendirilmiş-
tir. 2012 yılında 25 ülke “Ekonomik 
ve Parasal Birlikte İstikrar, Koordi-
nasyon ve Yönetişim Anlaşması” 
imzalamıştır. Bu kapsamda Avro böl-
gesi Üye Devletleri Anayasalarında 
bütçe açıklarını ortadan kaldırıcı 
tedbirler ve denk bütçe uygulama-
sı ile ilgili maddelere yer vermiştir. 
Avrupa Finansal İstikrar Kolaylıkla-
rı ile (European Financial Stability 
Facility) Avro bölgesinde mali krize 
girip uluslararası borsalara erişeme-
yen 5 ülkeye Yunanistan, Portekiz, 
İrlanda, Güney Kıbrıs ve İspanya’ya 
koşullu borç verilmiştir. Kamu fi-
nansmanını istikrara kavuşturmak 

için sermaye piyasalarını, bankaları 
ve gözetim mekanizmalarını tek bir 
yapıda toparlamak üzere Sermaye 
Piyasaları Birliği (Capital Markets 
Union), Bankacılık Birliği (Banking 
Union), Tek Denetim Mekanizması 
(Single Supervisory Mechanism) ve 
de Tek Çözüm Mekanizması (Single 
Resolution Mechanism) yaratılmış-
tır. Avrupa Merkez Bankasının ikin-
cil piyasalarda tahvil alım progra-
mını başlatması da piyasaları nakit 
sıkışıklığı açısından rahatlatmıştır. 
Komisyon’un ulusal bütçeler üze-
rindeki gözden geçirme yetkisi kap-
samında, Üye Devletlerin yıllık büt-
çe taslaklarını Komisyona iletmeleri 
ve görüşünü almaları zorunluğunu 
getirilmiştir. 
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Mali Taahhüt Anlaşması 
(Fiscal Compact Treaty) 

–Elif Cemre BEŞGÜR–

Mali Taahhüt Antlaşması ya da Mali 
Sözleşme, 2 Mart 2012 tarihinde 
imzalanan ve 1 Ocak 2013 tarihinde 
yürürlüğe giren Ekonomik ve Para-
sal Birlik’te İstikrar, Koordinasyon 
ve Yönetişim Antlaşması’nın kısa 
bir şekilde adlandırılmış halidir. Söz 
konusu Antlaşma Birleşik Krallık ve 
Çekya dışında tüm Üye Devletler 
tarafından imzalanmıştır. İmzala-
yan Üye Devletler arasından; Avro 
Alanı’na dahil tüm Üye Devletlere 
ek olarak Bulgaristan, Romanya ve 
Danimarka Antlaşmayı onaylamıştır. 
Yasal olarak, Antlaşma hükümetlera-
rası nitelikte olup ve Birlik hukuku-
nun bir parçası değildir. Bu nedenle, 
sadece onaylayan taraflar açısından 
bağlayıcı niteliktedir. Her ne kadar 
Antlaşma’nın yürürlüğe girmesinden 
1 Ocak 2018 tarihine kadar AB’nin 
yasal çerçevesine dahil edilmesi için 
gerekli adımların atılması öngörülse 
de; Antlaşma henüz Birlik hukukuna 
dahil edilmemiştir. 

Antlaşma’nın temel amacı, mali di-
siplini arttırmak ve Avro Alanı ül-
keleri başta olmak üzere tüm Üye 
Devletler’in mali gözetimini daha 
yakın bir şekilde takip etmektedir. Bu 
temel amaç doğrultusunda, Antlaş-
ma mali politikalarının eşgüdümünü 
güçlendirecek hükümler içermekte-
dir. Bütçe açığı hususunda taraf ülke-
lerinin bütçelerinin dengede olması 
ya da fazla vermesi öngörülmüştür. 

Bu kapsamda taraf ülkelerin yapısal 
bütçe açığının, GSYİH’nin % 0.5’ini 
aşmaması hedeflenmiştir. Bu hedef, 
Dengeli Bütçe Kuralı olarak nitelen-
dirilmektedir. Taraf ülkenin bu kuralı 
ihlal etmelerine yalnızca söz konusu 
ülkenin kontrolü dışında gelişen is-
tisnai durumlarda izin verilmektedir. 
İstisnai durumların dışında, kuralın 
ihlal edilmesi halinde, Otomatik Dü-
zeltme Mekanizması’nın devreye gir-
mesi planlanmıştır. Söz konusu me-
kanizma kapsamında, öncelikle taraf 
ülkeye tanınan süre içerisinde bütçe-
sindeki sapmayı düzeltmesi beklen-
mektedir. Bunun gerçekleşmemesi 
durumunda, Komisyon tarafından 
taraf ülkeye ortak ilkeler çerçevesin-
de bir dizi önlemler önermesi hedef-
lenmiştir. Antlaşma gereğince Komis-
yon’un söz konusu önerilerinin, taraf 
ülke tarafından desteklenmesi ve 
izleyeceği yol haritası hakkında bilgi 
verilmesi gerekmektedir. Bu çerçe-
vede taraf ülkelere, Dengeli Bütçe 
Kuralı’nı iç hukuklarına aktarmaları 
için 1 Ocak 2014 tarihine kadar süre 
tanınmıştır. Bunu gerçekleştirmeyen 
taraf ülkelerin, Avrupa Birliği Ada-
let Divanı tarafından GSYİH’lerinin 
% 0.1’ine varan oranda para cezası-
na çarptırılmasına karar verilmiştir. 
Ayrıca, mali eşgüdümün güçlendiril-
mesi amacıyla taraf ülkelerin kamu 
borçlarına ilişkin planlarını Komisyon 
ve Konsey ile önceden paylaşması 
planlanmıştır. 

Komisyon Şubat 2017 tarihinde taraf 
ülkelerin Antlaşma’yı ulusal mevzu-
atlarına aktarmalarına ilişkin değer-
lendirme raporunu yayımlamıştır. Bu 
rapora göre, tüm taraf ülkelerin yasal 
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mevzuatının Antlaşma ile uyumlu 
olduğu belirtilmiştir. Ancak, Avrupa 
Merkez Bankasının yayımlamış ol-
duğu değerlendirmeye göre, sadece 
bir kısım ülke Antlaşma’nın öngör-
düğü değişiklikleri kısmen yapmış; 
diğer ülkelerde tam anlamıyla yasal 
mevzuata entegre etmek yerine il-
keye saygı duyma taahhütlerde bu-
lunmuşlardır. 
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Malların Serbest 
Dolaşımı (Free 
Movements of Goods)

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Malların serbest dolaşımı hizmetle-
rin, kişilerin ve sermayenin serbest 
dolaşımı ile birlikte Avrupa Birli-
ği’nin (AB) dört serbestisinden biri-
ni oluşturmaktadır. Malların serbest 

dolaşımı kapsamında Tek Pazar’a 
sunulan sanayi ürünleri ile belirli 
kurallara tabii olarak AB’ye üçüncü 
ülkelerden ithal edilen sanayi ürün-
lerinin herhangi bir engele maruz 
kalmadan AB’nin sınırları içerisinde 
serbest dolaşımı hedeflenmektedir. 
AB’nin kuruluşundan beri hedefle-
diği İç Pazar, malların serbest do-
laşımı ile başlamakta olup diğer üç 
serbesti bunun ardından gelmek-
tedir. Malların serbest dolaşımının 
sağlanması için ülkeler arasında-
ki teknik mevzuatın uyumlu hale 
getirilmesi, ürünlerin üretildikleri 
ülkenin mevzuatına uygunluğunu 
değerlendirecek kamu laboratuvar-
ları ve ürünler piyasaya sürülmeden 
önce gerekli test ve belgelendirme 
işlemlerinin yapılacağı uygunluk 
değerlendirme kuruluşları gibi özel 
laboratuvarlar için altyapının kurul-
muş olması gerekmektedir. 

AB müktesebatının birinci faslı olan 
malların serbest dolaşımı kapsamın-
da laboratuvarların yeterliliklerinin 
denetlenmesi ve belgelendirilme-
si için ulusal ölçekte akreditasyon 
amacıyla hayata geçirilmiş bir kuru-
mun bulunması ve laboratuvarlarda 
kullanılan cihazların ölçme kabili-
yetlerinin değerlendirilmesinin yanı 
sıra AB standartlarının benimsen-
mesi, uygulanması ve Avrupa stan-
dardizasyon kurumlarına tam üyeli-
ğin sağlanması gerekmektedir. 

Malların serbest dolaşımı AB’de İç 
Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KO-
Bİ’ler Genel Müdürlüğü’nün (DG 
Internal Market, Industry, Entrepre-
neurship & SME’s) sorumluluk alanı-



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 809

na girmektedir. Genel Müdürlüğün 
temel amacı İç Pazar’ın sorunsuz 
ve planlandığı şekilde çalışmasını 
sağlamak için ticaretteki mevcut 
engelleri kaldırmak ve yenilerinin 
uygulamaya konmasını engellemek-
tir. Ayrıca tüketicilerin ve çevrenin 
korunması için yüksek güvenlik 
standartları belirlemek ve bunlara 
uyumun takibini sağlamak da Genel 
Müdürlüğün diğer görevleri arasın-
da yer almaktadır. 

Malların serbest dolaşabilmesi için 
gümrük vergisi, eş etkili vergiler ve 
miktar kısıtlamalarının kaldırılması 
ve ayrıca ürünlerin teknik özellikle-
rinin AB genelinde benimsenecek 
kurallar ile uyumlaştırılması gerek-
mektedir. AB’nin kurucu antlaşması 
olan Roma Antlaşması’nın malların 
serbest dolaşımına ilişkin bölümün-
de belirtildiği üzere gümrük birliği 
temeline dayanan AB’de Üye Dev-
letler, kendi aralarında ithalat ve 
ihracattaki gümrük vergileri ile eş 
etkili bütün uygulamaları yasakla-
makta, üçüncü ülkeler karşısında ise 
ortak bir gümrük tarifesinin uygu-
lanmasını kabul etmektedir.
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 Malta (Malta) 

–Emre ATAÇ–

Malta, 315.4 km2’lik yüzölçümü ile 
Avrupa Birliği’nin (AB) en küçük 
ülkesidir. Ülke nüfusu 514.564’tür. 
Ülkenin başkenti Valetta’dır.

Malta’nın AB ile ilişkilerinin geçmi-
şi 1960’lı yıllara kadar uzanmakta-
dır. Malta, 5 Aralık 1970 tarihinde, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
ile Ortaklık Anlaşması (Bkz. Ortak-
lık Anlaşmaları) imzalamıştır. 16 
Temmuz 1990’da ise AB’ye üyelik 
başvurusunda bulunan Malta’nın 
başvurusuna ilişkin görüş Avrupa 
Komisyonu tarafından 1993’te açık-
lanmıştır. Süreç devam ederken, 
1996 yılında gerçekleştirilen seçim-
leri kazanan İşçi Partisi, Malta’nın 
üyelik başvurusunu askıya almıştır. 
1998’de yeni hükümetin göreve 
gelmesiyle üyelik başvurusu etkin-
leştirilmiştir. 1999 yılında gerçekleş-
tirilen Helsinki Zirvesi’nde, Malta 
ile katılım müzakerelerinin 2000 
yılında başlamasına karar verilmiş-
tir. Malta, Şubat 2000 tarihinde baş-
ladığı katılım müzakerelerini Aralık 
2002’de tamamlamıştır. 

Malta, 1 Mayıs 2004 tarihinde se-
kiz Merkezi ve Doğu Avrupa ülkesi 
(Bkz. Merkezi ve Doğu Avrupa Ül-
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keleri, Bkz. Doğu Genişlemesi) ve 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile bir-
likte AB üyesi olmuştur. Malta, 21 
Aralık 2007 tarihinde de Schengen 
Alanı’na dâhil olmuş ve Maastricht 
Kriterleri’ni yerine getirerek 1 Ocak 
2008’de ise Avro Alanı’na katılarak 
ortak para birimini kullanmaya baş-
lamıştır. 

Malta, anayasasının tarafsızlık şartı-
nı ihlal edebileceğinden Danimarka 
ve Birleşik Krallık ile birlikte Daimî 
Yapılandırılmış İşbirliği’nin (PESCO) 
dışında kalmayı tercih eden üç ülke-
den biri olmuştur. Malta, AB Konse-
yi Dönem Başkanlığı’nı Ocak-Hazi-
ran 2017’de ilk kez üstlenmiştir. 
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Mansholt Planı 
(Mansholt Plan)

–Selvi EREN–

21 Aralık 1968 tarihinde Avrupa Ko-
misyonu Tarımdan Sorumlu Komis-
yon Üyesi Sicco Mansholt’un hazır-
ladığı memorandum, Avrupa Birliği 
(AB) Ortak Tarım Politikası’ndaki ilk 
reform girişimidir. Üretimdeki artı-
şın tüketimdeki artışın çok üstünde 
olduğunu ortaya koyan Mansholt, 
fiyat ve pazar desteği politikaların-
da kısıtlamalara gidilmesini öngör-
müştür. 

Mansholt, Avrupa Ekonomik Toplu-
luğu’ndaki ekilen toprak miktarında 
en az 5 milyon hektar azaltım ger-
çekleşmezse, belirli pazarlarda den-
gesizlik meydana gelebileceğini be-
lirtmiştir. Eski Hollanda Tarım Baka-
nı olan Mansholt, üretim artışına ve 
Topluluk harcamalarındaki kalıcı ar-
tışlara rağmen, Ortak Tarım Politika-
sı’nın çiftçilerin yaşam standartlarını 
iyileştiremediğini ortaya koymuştur. 
Bu nedenle, üretim yöntemlerinin 
iyileştirilmesi ve modernleştirilme-
si gerektiğini de belirtmiştir. Küçük 
aile işletmelerinin sayısında azalt-
maya gidilmesini öneren Mansholt, 
bu sayede çiftliklerin büyüyeceğini 
belirtmiştir. 

Üreticiler tarafından büyük tepkiyle 
karşılanan Mansholt Planı, 70’lerde 
ortaya çıkan üretim fazlasını öngör-
mesine rağmen uygulamaya konu-
lamamıştır. 1972 yılında oldukça 
kısıtlı bir versiyonu Konsey tarafın-
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dan kabul edilen Mansholt Planı, 3 
yönerge çerçevesinde Ortak Tarım 
Politikası’nı reforme edebilmiştir. 
Bu 3 yönerge Mansholt’un asıl yap-
mak istediğinden sapmıştır; zira 
bunlar sadece tarımın modernleşti-
rilmesine dair bütçenin artırılması, 
çiftçiliğin terk edilmesi ve çiftçilerin 
eğitimi konularına ilişkindir. 
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Mansholt, Sicco 
(1908-1995)

–Melis BOSTANOĞLU–

Sicco Mansholt, 13 Eylül 1908 ta-
rihinde, Hollanda’nın kuzeyindeki 
Groningen kentinde çiftçilikle uğra-
şan bir ailenin çocuğu olarak dünya-
ya gelmiş ve kendisi de İkinci Dünya 
Savaşı’nın başladığı yıla kadar çiftçi-
lik yapmıştır. Savaş sırasında Mans-
holt, Hollanda’nın Nazi Alman iş-
galcilerine karşı direnişinde aktif rol 
almış ve gıda ihtiyacını karşılayacak 

kapsamlı bir dağıtım ağını yönetmiş-
tir. Savaştan sonra yeni hükümette 
Mansholt, Tarım, Balıkçılık ve Gıda 
Dağıtımı Bakanı olarak görevlen-
dirilmiştir. 36 yaşındaki Mansholt, 
Hollanda’nın o tarihe kadar sahip 
olduğu en genç bakan olmuştur. 

Savaştan hemen sonra yaklaşan yi-
yecek kıtlığı ve krizi, Mansholt’un 
görevini daha da önemli kılmıştır. 
Mansholt, yiyecek tedarikini hızlıca 
yenilemek için birtakım önlemler 
alırken, gelecekte gıda kıtlığı yaşan-
maması ve verimliliğin sağlanma-
sı için tarımın modernize edilmesi 
gerektiğini görmüştür. En önemli 
tarım ürünleri için asgari fiyatlar 
belirlemiş ve aynı zamanda ithala-
tı vergilendirirken ihracata destek 
vermiştir. Üretkenliği teşvik etmek 
için araştırmaya, eğitime ve çiftlik-
lerin daha büyük ve verimli birimler 
halinde birleşmesine yönelik yatı-
rımlar yapılmasını teşvik etmiştir.

Avrupalı bir federalist olarak Mans-
holt, Avrupa için ortak bir tarım 
politikasının oluşturulmasını hedef-
lemiştir. 1950 yılında ulusüstü idari 
yapıya sahip bir Avrupa için tarım 
ürünlerinden oluşan bir ortak pa-
zara yönelik planlar geliştirmiştir. 
Mansholt’un fikirleri, daha sonraki 
yıllarda Avrupa Ekonomik Toplulu-
ğu’nun (AET) tarım politikasının şe-
killenmesinde ilham kaynağı olmuş-
tur. Nitekim 1958 yılında Avrupa 
Komisyonu’nun tarımdan sorumlu 
ilk üyesi olan Mansholt, verimlili-
ği ve tarım üretimi arzını arttırmak 
üzere çeşitli tedbirlerden oluşan bir 
politika üzerinde çalışmıştır. Söz ko-
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nusu politika, ürün ve arazi başına 
doğrudan sübvansiyon ve doğrudan 
fiyat desteği mekanizması oluştur-
mayı, yerli üreticilere asgari fiyat 
garantisi sağlamayı ve üçüncü ülke-
lerden ithalata kota uygulanmasını 
öngörmekteydi. Böylelikle, tarımsal 
verimliliğin teşvik edilmesiyle tüke-
ticilere istikrarlı bir şekilde düşük 
maliyetli gıda tedarik edilebilmesi 
mümkün olacak ve AET’nin kendi 
ayakları üzerinde durabilen bir ta-
rım sektörüne sahip olması sağlana-
bilecektir. 

Çiftçiler ve onların siyasi temsilcile-
ri, Mansholt’un planına geçim kay-
naklarını tehdit edeceği ve sadece 
büyük çiftçilerin ayakta kalabilece-
ği gerekçesiyle başta itiraz etmiştir. 
Ancak sonrasında Komisyon, 1968 
yılında “Mansholt Planı” olarak da 
bilinen “Ortak Tarım Politikası’nın 
Reformu” adlı bildiriyle Mans-
holt’un politikasını hayata geçirmiş-
tir. Esasen plan, tarımın ilerlemesi 
için çiftçilerin tarım sistemlerini 
modernize etmesi gerektiğini beyan 
etmektedir. Böylelikle, verimlilik 
sağlanması ve Avrupalı çiftçilerin 
kendilerine yeter hale gelebilmesi 
amaçlanmıştır. Tarım politikası, her 
ne kadar ilk amacı olan Avrupa’nın 
gıda ürünleri üretiminde daha ken-
dine yetebilir kılınması konusunda 
başarılı olsa da, zamana ayak uydu-
rabilmek için 50 yıl içinde büyük de-
ğişimlere uğramıştır. 1970’li yıllarda 
politika o kadar işe yaramıştır ki çift-
lik ürünlerinde sık sık fazlalıklar ol-
muştur. Yine 1970’li yıllarda Mans-
holt, tarım politikasının ana unsuru 
olarak çevrenin korunmasına yöne-

lik tedbirler alınması gerektiğini sa-
vunmuştur. 

Mansholt, 1958’den 1972 yılına ka-
dar Komisyonun Başkan Yardımcılığı 
görevini yürütürken, 1972 ile 1973 
yılları arasında Komisyon Başkanlığı 
yapmıştır. 
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Marka (Trade Mark)

–Emriye Özlem ŞEKER–

Marka, bir işletmenin mal ve hiz-
metlerini tanımlamak için kullanılan 
işarettir. Markalar; mal ve hizmet-
leri ayırt etme, kaynak gösterme, 
müşterileri bilgilendirme, belirli bir 
kalite garantisi ve reklam yapma 
işlevlerini yerine getirir. Markanın 
amacı tüketicilerin mal ve hizmetle-
rin kökenine ilişkin yanılmalarını ön-
lemektir. Marka hakkının bir diğer 
amacı ise işletmelerin mal ve hiz-
metleri için kullandıkları işaretlere 
yaptığı yatırımın korunmasını ve bu 
işaretlerin rekabet kurallarına aykırı 
kullanılmasını önlemektir. 

Bir marka; özel isimler de dâhil ke-
limeler, tasarım, harf, rakam, renk, 
malın şekli veya paketi, ya da ses 
gibi işaretlerden oluşabilir. Bu işa-
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retlerin marka olarak kabul edilebil-
mesi için iki koşulu yerine getirmesi 
gerekir. Bunlardan ilki işaretin bir 
işletmenin mal ve hizmetlerini di-
ğerlerinden ayırt edici niteliğe sahip 
olmasıdır. İkincisi ise marka hakkı 
dâhilinde koruma konusu işaretin 
açık ve belirli bir şekilde tescil edile-
bilmeye elverişli olmasıdır. 

Markalar tescil edilme koşulu ile 
korunmaktadır. Marka koruma sü-
resi başvuru tarihinden itibaren on 
yıldır ve on yılda bir tescilin yeni-
lenmesi suretiyle uzatılabilir. Marka 
hakkı sahibine münhasır haklar ta-
nır. Marka hakkı tescilli markanın, 
hak sahibinin izni olmadan, aynı 
mal veya hizmetlerde kullanılması-
na karşı koruma sağlar. Marka hakkı 
ayrıca markanın aynı ya da benzer 
mal veya hizmetler ile karıştırılabi-
lecek şekilde kullanılmasına karşı 
koruma sağlar. Tanınmış markalara 
daha geniş bir hukuki koruma tanın-
maktadır. 

Markalara ilişkin ilk uluslararası an-
laşma 1883’te imzalanıp 1884’te 
yürürlüğe giren Paris Sözleşmesi’dir. 
Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler 
(BM) uzmanlaşmış uluslararası ör-
gütlerinden biri olan Dünya Fikri 
Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından 
yürütülmektedir. İkinci olarak mar-
kaların uluslararası tesciline ilişkin 
1891’de imzalanıp 1892’de yürürlü-
ğe giren Madrid Anlaşması ve buna 
ilişkin 1989’da imzalanıp 1995’te yü-
rürlüğe giren Madrid Protokolü bu-
lunmaktadır. Madrid sistemi olarak 
tanımlanan markaların uluslararası 
tesciline ilişkin bu sistem de WIPO 

tarafından yürütülmektedir. Üçüncü 
olarak ise Dünya Ticaret Örgütü’nü 
(DTÖ) Kuran Anlaşmanın eklerinden 
1994’te imzalanıp 1995’te yürür-
lüğe giren Ticaretle Bağlantılı Fikri 
Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) 
marka hakkına ilişkin düzenlemeler 
içermektedir. TRIPS, DTÖ tarafından 
yürütülmektedir. Dolayısıyla mar-
kalara ilişkin, esas olarak, üç farklı 
uluslararası anlaşma; iki farklı ulus-
lararası örgüt tarafından yürütül-
mektedir.

Avrupa Birliği (AB) kapsamında 
marka hakkı ise ilk olarak marka 
hakkının kullanılması suretiyle mal-
ların serbest dolaşımının kısıtlan-
ması kapsamında tartışılmıştır. Zira 
marka hakkı sahibi, bu hakkı ihlal 
eden malların ithalat ve ihracatını 
yasaklama hakkını haizdir. Bu alan-
daki Avrupa Birliği Adalet Divanı 
(ABAD) kararlarını derleyen ve Üye 
Devlet hukuklarını yaklaştırmayı 
amaçlayan ilk Direktif 1988 yılın-
da kabul edilmiştir (89/104 sayılı 
Direktif). Bu Direktifin yerine 2008 
yılında 2008/95 sayılı Direktif ve 
bu Direktifin yerine de 2015 yılında 
2015/2436 sayılı Direktif geçmiştir. 

AB’de Üye Devletlerdeki ulusal mar-
ka düzenlemelerine paralel olarak 
bir de AB markası bulunmaktadır. 
Topluluk / AB markası, tek bir tescil 
ile tüm AB üyesi devletlerde tek bir 
marka hakkı koruması sağlamakta-
dır. Bu marka 1993 yılında 40/94 sa-
yılı Tüzük ile düzenlenmiştir. Bu Tü-
züğün yerine 2009 yılında 207/2009 
sayılı Tüzük ve bu Tüzüğün yerine 
de 2017 yılında 2017/1001 sayılı 
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Tüzük geçmiştir. Bu marka 2017 yılı-
na kadar “Topluluk Markası” olarak 
adlandırılmış, bu yıldan itibaren de 
“AB Markası” olarak adlandırılmak-
tadır. AB markası, Alicante’de (İs-
panya) bulunan Avrupa Birliği Fikri 
Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından 
yürütülmektedir. Üye Devletlerde 
ulusal markalar ve AB markası birbi-
rinden bağımsız ve aynı anda mev-
cut olarak bulunmaktadır.
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Marshall Planı   
(Marshall Plan)  

–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–

ABD, II. Dünya Savaşı sırasında, Av-
rupa’ya karşı daha temkinli yaklaş-
mış olsa da 1947 yılından itibaren 
Avrupa bütünleşmesi giderek daha 
fazla önem kazanmaya başlamıştır. 
Bununla birlikte bu dönemde Av-
rupa ülkeleri hem ekonomik olarak 
iflas etmiş hem de sosyal ve siyasi 

kargaşanın eşiğine gelmiştir. Bu dö-
nem gıda ve yakıt yoksunluğu çeken 
Avrupa ekonomileri ciddi biçimde 
ABD ekonomisine bağımlı hale gel-
mişlerdir. Bu arada ABD, Avrupa 
ülkelerini artan Sovyet tehdidinden 
korumayı hedeflemiştir. Dışişleri 
Bakanlığı Siyaset Planlama Daire-
si’nde George Kennan başkanlığın-
da bir çalışma grubu oluşturularak 
Avrupa’nın ABD yardımlarıyla nasıl 
kalkındırılabileceğine dair detaylı 
bir rapor, Dışişleri Bakanı George 
Marshall’a sunulmuştur. Raporda, 
Avrupa’nın yeniden imarı için Av-
rupa Kömür programının üzerinde 
durulmuştur. Birleşik Krallık, Al-
manya ve Fransa’yı siyasi ve eko-
nomik işbirliğine sokarak Sovyet 
ilerlemesini durdurmak isteyen 
ABD, Avrupa’nın yeniden imarını 
hedeflemiştir. Rapor, dört önceliği 
öne çıkarır: “Yardım alacak ülkelerin 
ekonomik büyümeyi sağlamak için 
çabalamaları, bu ülkelerde finansal 
istikrarın sağlanması, Avrupa ülke-
leri arasında maksimum işbirliğinin 
sağlanması, ödemeler dengesi açığı 
problemi konusunda ihracat odaklı 
büyüme stratejilerinin desteklen-
mesi”. Avrupa ülkelerini Sovyet 
yayılmacılığından korumak planın 
stratejik yanını yansıtmaktadır. Aynı 
zamanda ABD’nin ürettiklerini sata-
bilmesi için Avrupa gibi bir pazara 
ihtiyaç duyduğunu ve uzun vadede 
bu pazarı ayağa kaldırmanın kendi 
ekonomisi açısından da elzem oldu-
ğunu belirtmek gerekir. 

Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Ge-
orge Marshall, 5 Haziran 1947’de 
Harvard Üniversitesi’nde yaptığı 
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konuşmada, ABD’nin Avrupa’yı bir 
araya getirme kararlığını ifade et-
miş ve Avrupa ülkelerini plana dahil 
olmaya davet etmiştir. ABD’nin ilk 
teklifi Sovyetler Birliği’ne ve Doğu 
Avrupa’daki diğer ülkelere de su-
nulmuştur. Böylece ABD, Soğuk 
Savaş’ın şiddetlenmesi konusun-
daki sorumluluğu üzerinden atmak 
istemiştir. Ancak Joseph Stalin’in 
yardım teklifini geri çevirmiştir. 
Program çerçevesinde öncelikle 
kısa vadede yapılması gerekenler 
daha sonra da uzun vadede Avru-
pa’nın yeniden yapılandırılması için 
gerekli olanlar belirlenmiştir. Uzun 
vadede arzulanan, pazar ekonomi-
sine entegre olmuş,Avrupa ülkele-
ri ile birlikte kapitalist ekonominin 
inşa edilmesidir. Marshall Planı 
uluslararası ekonomiyi çevreleme 
politikasına adapte etmeye çalışan 
bir çerçeve çizmektedir. Kapitalizm 
Avrupa’da başarıya ulaşmazsa ulu-
sal sosyalizmin güçlenecek olmasın-
dan duyulan korku, planı ABD için 
daha da önemli hale getirmiştir. Bu 
çerçevede Marshall Planı, Avrupa 
ülkeleri yeniden kendi ayakları üze-
rinde durana kadar yapılması gere-
ken faaliyetleri kapsamaktadır. Baş-
kan Truman, yardım kapsamında 
Kongre’den 17 milyar dolar istemiş, 
meclis üyeleri bu miktarı 13 milyar 
dolara düşürmüştür. Miktarın düşü-
rülmesi, harcamalardaki fazlalığın 
Kongre’yi rahatsız etmesiyle ala-
kalıdır. 1951 yılında harcanan para 
ise 12 milyar dolar civarında olmuş, 
paranın önemli bir miktarı Birleşik 
Krallık, Fransa ve Almanya’ya öden-
miştir. Bununla birlikte İtalya, Hol-
landa, Avusturya, Yunanistan, Bel-

çika, Danimarka, Norveç, Türkiye, 
İrlanda da yardımdan yararlanan 
ülkeler arasındadır. Marshall Planı 
çerçevesinde tahsis edilen yardım-
ların dağıtımı için, ABD bünyesinde 
Ekonomik İşbirliği İdaresi (Economic 
Cooperation Administration, ECA) 
kurulmuştur. Marshall Planı, Avru-
pa ülkelerinin yeniden toparlanarak 
ekonomik kapasitelerini arttırmaları 
açısından önemli fayda sağlamıştır. 
Bu açıdan Plan, başarılı bir yapısal 
uyum programıdır. 1950 yılına gelin-
diğinde Avrupa savaş öncesi üretimi 
%25 aşmış, iki yıl sonra bu rakamlar 
% 200’den fazla hale gelmiştir. Birle-
şik Krallık, Fransa ve Almanya eko-
nomileri toparlanırken dolar açığı 
12 milyar dolardan 2 milyar dolara 
azalmıştır. ABD, yatırımlarını kana-
lize ettiği ve ihracatını yönlendirdi-
ği Avrupa pazarının güçlenmesiyle 
kendi ekonomisini de ihya etmiştir. 
Bununla birlikte Avrupa’nın yeniden 
inşa edilmesinde önemli rol oyna-
yan Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkila-
tı (OEEC) 1948 yılında Marshall Pla-
nı kapsamında kurulmuştur. Örgüt, 
1960’da Kanada ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nin de katılımıyla küresel 
çapta bir işlerlik kazanmıştır. OEEC, 
1961 yılında Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı (OECD) ismini 
alarak daha geniş görev kapsamına 
kavuşmuştur. Amacı ekonomik kal-
kınmayı sağlamak olan örgütün gö-
revleri:” İstatistiksel, ekonomik ve 
sosyal veriler sağlamak, ekonomiyle 
ilgili analizler sunmak, tarım, tekno-
loji, çevre ve mali politikalardaki de-
ğişimleri ve gelişmeleri araştırmak-
tır”. 37 üyeye sahip olan örgüt, üye 
ülkelere ortak sorunlarını ve dene-
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yimlerini birbirleriyle paylaşabilecek-
leri ve sorunlarını çözebilecekleri bir 
platform sunmaktadır.
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Mega Bölgesel Ticaret 
Anlaşmaları (Mega-
Regional Trade 
Agreements)

–Selvi EREN–

Mega bölgesel ticaret anlaşmaları, 
dünya ticaretinde ve doğrudan ya-
bancı yatırımlarda büyük paya sahip 
olan ülkeler veya bölgeler arasındaki 
derin entegrasyon ortaklıkları anla-
mına gelmektedir. Ticaret bağlantı-
larının basitçe artmasının ötesinde, 
mega anlaşmalar düzenleyici bir ya-
pıya sahiptir ve bölgeler arasındaki 
farklılıkları gidermeye yönelik kural-
lara dayalı bir çerçeve oluşturmayı 
amaçlamaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

ile Avrupa Birliği (AB) arasında gö-
rüşmelerine 2013 yılında başlanılan 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Or-
taklığı (TTIP) mega bölgesel ticaret 
anlaşması kapsamına girmektedir. 
Ancak 2016 yılının sonunda Trump 
Hükümeti’nin kararıyla ABD’nin an-
laşma yapmaktan vazgeçmesi ile 
hayata geçirilememiştir. Aynı şekil-
de Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, 
Japonya, Malezya, Meksika, Yeni 
Zelanda, Peru, Singapur, Vietnam ve 
ABD arasında 4 Şubat 2016 tarihin-
de imzalanan Trans Pasifik Ortaklığı 
(TPP) da mega bölgesel ticaret an-
laşması olarak kabul edilmektedir. 
ABD’nin imzasını geri çekmesinden 
sonra yürürlüğe giremeyen TPP’nin 
yerine geriye kalan ülkeler Trans-Pa-
sifik Ortaklığı için Kapsamlı ve İleri-
ci Ortaklık (CPTPP) imzalamıştır. 30 
Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe giren 
anlaşma Kuzey Amerika Serbest Ti-
caret Anlaşması ve AB Tek Pazar’ın-
dan sonra GSYH bazında dünyanın 
en büyük serbest ticaret bölgesidir. 
Diğer yandan Avustralya, Çin, Hindis-
tan, Japonya, Kore, Yeni Zelanda ve 
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin 
(ASEAN) on ülkesi arasında yürütülen 
Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık 
(RCEP) de bir başka mega ticaret an-
laşması olarak kabul edilmektedir. 

Okuma Listesi

Narayanan, Badri G. ve Khorana, 
Sangeeta. “Mega-regional trade Ag-
reements: Costly distractions for de-
veloping countries?”, Journal of Eco-
nomic Structures, Cilt 6, No. 1, 2017. 

Leite, Alexandre. Understanding 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 817

mega free trade agreements: the 
political and economic governance 
of new cross-regionalism, Internati-
onal Affairs, Cilt 95, No. 4, 2019, S. 
941–942. 

Sphepherd, Ben. “Mega-regional 
trade agreements and Asia: An 
application of structural gravity to 
goods, services, and value chains”, 
Working Paper DTC-2018-1, S. 32-
42.

Menkul Kıymetler 
Piyasası Programı 
(Securities Market 
Programme)

–Yılmaz BAYAR–

Menkul kıymetler piyasası progra-
mı (MKPP) Avrupa Merkez Bankası 
(AMB) Yönetim Konseyi tarafından 
10 Mayıs 2010 tarihinde açıklan-
mıştır. AMB’nın kamu tahvili aldığı 
ilk programdır. Programın amacı 
borç menkul kıymet piyasalarının 
hatalı çalışan bölümlerinde derinlik 
ve likidite sağlamak ve para politi-
kası aktarım mekanizmasının doğru 
çalışmasını yeniden tesis etmektir. 
MKPP kapsamında yönetilen borç 
menkul kıymet alımları sterilize 
edildiği için, merkez bankasının li-
kiditesini değiştirmezler. Ayrıca 
MKPP Avrupa Merkez Bankası Yö-
netim Konseyi tarafından belirlenen 
para politikası duruşunu etkilemez. 
MKPP ile varlık alım programı ara-
sında önemli farklar bulunmaktadır. 
Varlık alım programları ekonomiyi 

canlandırmak için piyasaya ilave 
para enjekte etmeyi amaçlarken, 
MKPP para arzına göre nötrdür. 
Mart 2011’de MKPP durdurulmuş, 
Ağustos 2011’de tekrar başlatılmış-
tır. MKPP kapsamında toplam 219 
milyar Avroluk Avro Bölgesi devlet 
tahvili alınmıştır.
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Menşei Şahadetnamesi 
(Certificate of Origin) 

–T. Mesut EREN–

Menşei, bir malın ekonomik milliye-
tidir. Menşei kavramı, bir malın taşı-
dığı ekonomik değerin, hangi ülkeye 
ait olduğunu ifade eder. Dış ticare-
te konu olan bir eşyanın ithalatçısı 
ve ihracatçısı olan iki ülke arasında 
tercihli ticarete ilişkin bir anlaşma 
yoksa eşyanın menşei, ülkelerin 
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ulusal mevzuatında yer alan menşe 
kuralları esas alınarak belirlenir. Bu 
kurallar çerçevesinde ortaya çıkan 
menşe kavramına “tercihli olmayan 
menşe” adı verilir. Eşyanın tercihli 
olmayan menşei, “menşei şaha-
detnamesi” ile belgelenir. Tercihsiz 
menşei kuralları, ithalatçı ülkede 
geçerli olan ticaret politikası ön-
lemlerinin uygulanmasını sağlarlar. 
Ticaret politikası önlemleri, belirli 
ülkeler menşeli eşyanın ithalatında 
uygulanmaktadır. İthal edeceğiniz 
eşyaya ticaret politikası önlemi uy-
gulanmaması için, sizden bu eşyanın 
ticaret politikası önlemi uygulanan 
ülkeler menşeli olmadığını, başka 
bir ülke menşeli olduğunu kanıtla-
manız istenir. Bunun için de ithalat 
sırasında “menşe şahadetnamesi” 
ibraz etmeniz gereklidir. Başka bir 
ifadeyle, ithal etmek istediğiniz eş-
yaya indirimli gümrük vergisi oranı 
uygulanması veya gümrük vergisi 
alınmaması için eşyanızın “nereden 
geldiğini” ispatlamanız gerekirken; 
bu eşyaya ticaret politikası önlemi 
uygulanmaması için eşyanızın “ön-
lem uygulanan ülkeden gelmedi-
ğini” ispatlamanız gerekir. “Menşe 
Şahadetnamesi” menşe ülkenin 
yetkili makamları tarafından düzen-
lenir ve ihracata konu olan bir malın 
tamamının hangi ülkede elde edildi-
ğini, üretildiğini veya işlendiğini gös-
teren önemli bir uluslararası ticaret 
belgesidir.
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Menşei Ülke  
(Country of Origin) 

–T. Mesut EREN–

Menşei herhangi bir malın ekono-
mik milliyeti veya ulusal aidiyetidir. 
Bu yolla, bir malın taşıdığı ekonomik 
değerin, hangi ülkeye ait olduğu öğ-
renilmiş olur. Ticarete konu olmaları 
koşuluyla ülke topraklarından çıka-
rılan her türlü madenler, üretilen 
tarım ürünleri, o ülkede doğan ve 
yetişen canlı hayvanlar ile bunlar-
dan elde edilen ürünler, o ülkede 
tutulan veya avlanan av hayvanları 
ile balıklar, o ülke bandırasını ta-
şıyan ve oraya kayıtlı veya tescilli 
gemilerle çıkarılan balık ve diğer 
ürünler ile bu ürünlerden bu fabrika 
gemilerde elde edilen eşya, kara-
suları dışındaki denizlerin dibinden 
ya da toprak altından, münhasır iş-
letme hakkına sahip olarak o ülke 
tarafından çıkarılan maddele yanın-
da imal işleminden veya kullanım 
kalıntılarından elde edilen artıklar, 
yukarıda sayılan eşyadan ya da han-
gi aşamada olursa olsun bunların 
türevlerinden elde edilen tüm eşya, 
anılan ülke menşeili sayılır. Eşyanın 
başka bir ülkede gördüğü değişiklik-
ler ve işlem dolayısıyla o ülke men-
şeili sayılabilmesi için, bu değişiklik 
ve işlemler sonunda kıymetinin % 
yüz oranında artmış bulunması veya 
gümrük tarife pozisyonlarının de-



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 819

ğişmiş olması veya o ülkede, esaslı 
değişiklik sayılabilecek önemli bir iş-
çiliğe ve işlemlere tabi tutulması ge-
reklidir. Herhangi bir malın menşei 
ülkesi ile geldiği ülke her zaman aynı 
olmak durumunda değildir. Örneğin 
Rusya’da üretilmiş bir malın Alman-
ya’dan ithal edilmesi durumunda 
menşei ülke Rusya, malın geldiği 
ülke ise Almanya olarak bildirilir. 
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Merkezi ve Doğu Avrupa 
Ülkeleri (MDAÜ) (Central 
and Eastern European 
Countries) 

–Hatice YAZGAN–

Doğu Bloğu (Demir Perde) ya da 
post komünist ülkeler için kullanılan 
bir kavramdır. MDAÜ; Avrupa Birli-
ği’ne (AB) 2004 yılında üye olan Ma-
caristan, Polonya, Çekya, Slovakya 
(Visegrad ülkeleri), eski Yugoslavya 
ülkesi Slovenya ve Sovyetler Bir-
liği’nin yıkılması ile bağımsızlığını 
elde eden Baltık Ülkeleri Estonya, 
Letonya ve Litvanya ile 2007 yı-
lında AB üyesi olan Bulgaristan ve 

Romanya’yı kapsamaktadır. (Bkz. 
Doğu Genişlemesi) 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teş-
kilatı (OECD) tanımına göre MDAÜ 
kavramının içine 2004 ve 2007 yılla-
rında AB üyesi olan ülkeler ile Hır-
vatistan ve Arnavutluk girmektedir. 
MDAÜ ülkeleri Sovyetler Birliği’nin 
dağılması ile başlayan gelişmeler 
neticesinde hem AB’ye, hem de NA-
TO’ya başvurmuştur. 1999 yılında 
Çekya, Macaristan ve Polonya, 2004 
yılında da Bulgaristan, Estonya, Le-
tonya, Litvanya, Romanya, Slovakya 
ve Slovenya, 2009 yılında da Hırva-
tistan NATO üyesi olmuştur. MDAÜ 
ülkelerinin AB üyeliği literatürde 
sıklıkla kullanılan “Avrupa’ya dönüş” 
ifadesi ile tanımlanmış ve bu ülkele-
rin yer aldığı Doğu Genişlemesi; ma-
liyeti kadar, AB’ye ekonomik, siyasi 
ve sembolik anlamda getirileri ile de 
literatürde tartışılmıştır. Birbirlerin-
den çok farklı özelliklerine rağmen, 
komünist dönemin bürokratik, si-
yasi ve sosyal etkileri nedeniyle bu 
ülkeler ortak bir kavramsallaştırma 
ile MDAÜ olarak literatürde yer al-
mıştır. Günümüzde AB içindeki si-
yasi tartışmalarda özellikle Polonya 
ve Macaristan’daki iktidarların AB 
değerleri ile çelişen tutumları ne-
deniyle de gündeme gelen MDAÜ, 
Rusya ile ilişkilerinde daha mesafeli 
bir tutum almakta, göç konusun-
da çekinceli davranmakta, ABD ve 
NATO ile ilişkilerinde ise kimi ulus-
lararası olaylarda diğer AB üyelerin-
den farklılaşan politikalar izleyebil-
mektedir. (Bkz. Eski Avrupa ve Yeni 
Avrupa) (Bkz. Göç Krizi) 
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MDAÜ 2012 yılında Çin ile oluştu-
rulan 16+1 çerçevesi içinde yer al-
mıştır. 11 AB üyesi MDAÜ (Polonya, 
Macaristan, Çekya, Slovakya, Es-
tonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, 
Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan), 
5 AB aday ve potansiyel aday ülke-
si (Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, 
Kuzey Makedonya ve Bosna-Her-
sek) ile Çin’den oluşan bu girişime, 
2019 yılında AB üyesi Yunanistan 
da katılmıştır. Söz konusu girişim ile 
başta ekonomik ve ticari ilişkilerin 
geliştirilmesi olmak üzere, bilim, 
teknoloji, sağlık, eğitim ve kültürel 
konularda işbirliği amaçlanmakta-
dır. Her ülkeyi temsil eden ulusal 
koordinatörler düzenli olarak top-
lantılar gerçekleştirmekte, yıllık 
olarak da Hükümet Başkanları dü-
zeyinde zirve toplantıları yapılmak-
tadır. MDAÜ ülkelerinin söz konusu 
girişime katılması, AB’nin 2008 yılın-
da yaşadığı finansal kriz sonrasında 
ekonomik kaynaklarını çeşitlendir-
me isteği olarak açıklanmaktadır. 
Söz konusu girişim, MDAÜ ile Çin 
arasında dengeli olmayan ve Çin 
lehine işleyen bir ticari ilişki olarak 
değerlendirmektedir.
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Mesleki Yeterliliklerin 
Karşılıklı Tanınması 
(Mutual Recognition 
of Professional 
Qualifications)

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Bilindiği üzere Avrupa Birliği (AB) 
Tek Pazarı’nı oluşturan dört adet 
serbesti bulunmaktadır. Bunlar Bir-
liğin sınırları içerisinde malların, ki-
şilerin, hizmetlerin ve sermayenin 
serbest dolaşımıdır. Bu dört ser-
bestiden kişilerin ve dolayısıyla iş-
çilerin AB sınırları içerisinde serbest 
dolaşımının hayata geçirilmesi için 
öncelikli koşulların başında mesle-
ki yeterliliklerin karşılıklı tanınması 
gelmektedir. Bu da bir AB vatanda-
şının kendi ülkesi dışındaki başka bir 
üye ülkede mesleğini icra edebilme-
si anlamına gelmektedir.

Bu kapsamda AB’deki en önemli 
düzenlemelerin başında 2005 yılın-
da yürürlüğe giren Mesleki Yeter-
lilikler Yönergesi gelmektedir. Söz 
konusu Yönerge, 2000 yılında belir-
lenen Lizbon Stratejisi paralelinde 
kabul edilen Hizmetler için İç Pazar 
Stratejisi ile Komisyonun “Herkesin 
Erişimine Açık Yeni AB İş Piyasası” 
başlıklı belgesi doğrultusunda ha-
zırlanmıştır. Mesleki yeterliliğini 
bir AB üye ülkesinde edinmiş bir 
bireyin aynı mesleği başka bir Üye 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 821

Devlette, herhangi bir ayrımcılığa 
maruz kalmadan o ülkenin kendi 
vatandaşlarıyla aynı haklara sahip 
bir şekilde icra etmesini sağlamak-
tadır. Doktorluk ve mimarlık gibi 
meslekleri bünyesinde barındıran 
Yönerge; avukatlar, denizciler, uçak 
kontrolörleri ve ticari acentalar gibi 
bazı meslek sahiplerini kapsam dışı 
bırakmaktadır. Bu noktada Mesle-
ki Yeterlilikler Yönergesi kapsamına 
giren meslek grupları; hemşireler, 
ebeler, doktorlar, diş hekimleri, ec-
zacılar, mimarlar ve veteriner he-
kimlerdir. Nitekim Mesleki Yeterli-
likler Yönergesi’nin düzenlenmemiş 
meslekleri kapsamına aldığını söyle-
yebiliriz. Öte yandan söz konusu Yö-
nerge, mesleki yeterliliklerin tanın-
masının özel yasal hükümler tarafın-
dan düzenlendiği meslek gruplarını 
kapsamamaktadır. Buradaki meslek 
grupları ise denizciler, kanuni denet-
çiler, sigorta aracıları ve uçak kont-
rolörleri ile taşımacılık alanındaki 
bazı meslek grupları ve zehirli ürün 
içeren birtakım faaliyetlerle uğraşan 
bireylerdir. Aynı zamanda avukatlar 
ve ticari acentalar da Mesleki Ye-
terlilikler Yönergesi kapsamına gir-
meyen meslekleri icra eden bireyler 
arasında yer almaktadır. 

Kişilerin ve dolayısıyla işçilerin ser-
best dolaşımı hizmetlerin serbest 
dolaşımı ile yakından ilişkili olması 
sebebiyle Mesleki Yeterlilikler Yö-
nergesi, Hizmetler Yönergesi ile bir-
birini tamamlayıcı niteliktedir. Öyle 
ki Mesleki Yeterlilikler Yönergesi 
tarafından düzenlenmeyen konular 
Hizmetler Yönergesi’nin kapsamına 
girmektedir. 
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Messina Konferansı 
(Messina Conference)  

–Haluk ÖZDEMİR– 

Messina, Sicilya’nın İtalyan ana ka-
rasına en yakın noktasında yer alan 
tarihi ve turistik bir şehirdir. Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) 
üyesi 6 ülkenin dışişleri bakanları-
nın 1-3 Haziran 1955 tarihlerinde 
bu şehirde bir araya gelmesiyle ya-
pılan toplantı, Avrupa bütünleşme-
si açısından büyük öneme sahiptir. 
Messina Konferansı, AKÇT’nin ku-
rulmasının ardından getirilen bazı 
önerilerin başarısız olmasıyla bir 
durgunluk dönemine girmiş gibi gö-
rünen Avrupa bütünleşmesini yeni-
den canlandırmış, izleyen yıllarda 
bütünleşmenin rotasını belirlemiş 
ve 1957 yılında Roma Antlaşma-
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sı’nın imzalanmasına ve Avrupa 
Ekonomik Topluluğu’nun (AET) ku-
ruluşuna giden süreci başlatmıştır.

Konferansın toplanmasına öncülük 
eden gelişme, Joseph Bech, Johan 
Willem Beyen ve Paul-Henri Spa-
ak öncülüğünde 18 Mayıs 1955’te 
ilan edilen BENELUX Memoran-
dumu’dur. Bu memorandumda, 
Avrupa bütünleşmesinin mevcut 
yapıların ötesine geçecek şekilde 
geliştirilmesi yönünde bir çağrı ya-
pılmakta ve bazı konularda oluştu-
rulabilecek sektörel entegrasyonun 
yanında bir ortak pazardan söz 
edilmekteydi. Bu çağrı doğrultusun-
da AKÇT bu konuların ele alınacağı 
bir konferans toplanmasına karar 
vermiştir. İtalyan Dışişleri Bakanı 
Gaetano Martino’nun 5 Haziran’da 
Sicilya’da yapılacak yerel seçim ça-
lışmalarında meşgul olması nede-
niyle toplantı, onun talebi üzerine 
Sicilya’daki Messina şehrinde ya-
pılmıştır. Lüksemburg’dan Joseph 
Bech toplantıya başkanlık ederken 
diğer katılımcılar ise Antoine Pinay 
(Fransa), Gaetano Martino (İtalya), 
Walter Hallstein (Almanya), Pa-
ul-Henri Spaak (Belçika) ve Johan 
Willem Beyen (Hollanda) olmuştur.

Messina Konferansı’nın iki ana 
gündem maddesi vardı. Bunlar-
dan birincisi, AKÇT Yüksek Otorite-
si başkanlığından istifa eden Jean 
Monnet’nin yerine yeni bir başkan 
seçilmesi, ikincisi de genel olarak Av-
rupa bütünleşmesinin ilerletilmesi 
konusunda neler yapılabileceğinin 
görüşülmesidir. Birinci konu bağla-
mında Yüksek Otorite başkanlığına 

Monnet’nin yerine yine bir Fransız 
olan René Mayer seçilmiştir. Mes-
sina Konferansının ana gündemini 
oluşturan ikinci konu ise, BENELUX 
Memorandumundaki öneriler ol-
muştur.Entegrasyonun geleceğiyle 
ilgili olarak konferansta sektörel bir 
bütünleşme mi yoksa daha kapsam-
lı bir bütünleşmeye mi yönelineceği 
konusu ele alınmıştır. Bütünleşme-
nin ekonomik ve siyasi boyutları ve 
ulusal egemenlik üzerindeki etkileri 
ile AKÇT’nin yetkilerinin artırılması 
da dahil olmak üzere pek çok konu 
tartışılmıştır. Kapsamlı bir ortak 
pazar konusunda Fransız tarafı çe-
kinceler ortaya koymuş, diğer ülke-
lerden farklı olarak nükleer bir top-
luluk oluşturma konusunda ısrarcı 
davranmıştır.

Toplantıdan sonra alınan kararlar, 
bu tartışmaların bir yansımasıdır. 
Bir başka ifadeyle, atılacak spesifik 
adımları formüle eden kararlar ye-
rine Avrupa’nın inşasına yönelik ge-
nel ve ilkesel hedefleri ortaya koyan 
bazı kararlar alınmıştır. Buna göre 
Avrupa’nın inşası öncelikle ekono-
mik alandan başlayacaktır. Avru-
pa’nın refahı ve uluslararası alanda-
ki konumu açısından ortak kurumlar 
geliştirilmesi, ulusal ekonomilerin 
aşamalı olarak bütünleşmesi, bir 
ortak pazar yaratılması ve sosyal 
politikaların uyumlu hale getirilmesi 
gerekmektedir.

Toplantıya katılan altı ülke ayrıca 
üzerinde uzlaşılan konulara dair bir 
anlaşma hazırlanmasına yönelik ay-
rıntılı çalışmalar yapmak ve bir kon-
ferans ya da konferanslar dizisi ha-
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zırlamak üzere hükümetlerarası bir 
komite oluşturulmasını kararlaştır-
mıştır. Daha sonra bu komitenin ba-
şına Paul-Henri Spaak getirilmiştir. 
Spaak Komitesi, 9 Temmuz 1955 ile 
21 Nisan 1956 arasında çalışmalarını 
sürdürmüş, çeşitli toplantılar düzen-
lemiş ve AET ile Avrupa Atom Ener-
jisi Topluluğu’nu (EURATOM) kuran 
1957 Roma Antlaşması’nın ana iske-
letini hazırlamıştır. Birleşik Krallık’ın 
da Avrupa’daki bütünleşme çabala-
rına dahil olmasını isteyen Messi-
na’daki altı ülkenin dışişleri bakan-
ları bu çalışmalara Birleşik Krallık’ı 
da davet etme kararı almıştır. Spaak 
Komitesi’nin hazırlık çalışmalarına 
katılan Birleşik Krallık, gümrük birliği 
ve nükleer topluluk fikirlerine karşı 
çıktığı için daha sonraki çalışmalara 
katılmamıştır.
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MiFID ve MiFID II – Mali 
Araç Piyasaları Yönergesi 
(Markets in Financial Ins-
truments Directive) 

–Ömer Faruk ÖZTÜRK–

Avrupa Birliği’nin (AB) temel hedef-
lerinden birisi de, finansal hizmet-
ler alanında tek pazar yaratmaktır. 
Bu hedefe ulaşmak için finansal 
araçlar ve hizmetlere ilişkin olarak 
2004/39 EC sayılı Mali Araç Piyasa-
ları Yönergesi (MiFID – Markets in 
Financial Instruments Directive) 30 
Nisan 2004 tarihinde kabul edilmiş, 
1 Kasım 2007 tarihinde de yürürlüğe 
girmiştir. MiFID, AB’nin finans piya-
saları arasında şeffaflığı artıran ve 
belli piyasalar için gerekli düzenle-
yici açıklamaları standartlaştıran bir 
düzenlemedir. MiFID işlem öncesi 
ve sonrası şeffaflık gereksinimleri 
gibi yeni ölçüler getirmiş ve finans 
kuruluşları için yeni yönetim stan-
dartları belirlemiştir.

MiFID II (Markets in Financial  Ins-
truments Directive 2), 3 Ocak 2018 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. MiFID 
II düzenlemesiyle; piyasaların şef-
faflıklarının artırılması, daha düşük 
maliyetli piyasa verileri, operas-
yonların geliştirilmesi, piyasalarda 
düzenli ticaret davranışlarının sağ-
lanması, ticaretin daha açık olması 
ve yatırım masraflarının daha net 
biçimde izlenmesi ve yatırımcının 
korunması amaçlanmıştır.
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Miktar Kısıtlaması 
Yasağı: İthalat ve İhracat 
Yönünden (Prohibition of 
Quantitative Restrictions: 
Regarding Imports and 
Exports)

–İlke GÖÇMEN–

Miktar kısıtlaması yasağı, tarihsel 
gelişimi ve içeriği yönünden ele alı-
nabilir. 

Miktar kısıtlaması yasağı, ilk olarak, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
Antlaşması ile öngörülmüştür. Bu ya-
sak, bu Antlaşma ile kurulmak iste-
nen gümrük birliğinin ve Ortak Pa-
zar’ın bir unsuru olan malların ser-
best dolaşımının alt unsurlarından 

bir tanesidir. Bu yasak, orijinal ku-
rucu antlaşma ile getirildikten sonra 
kurucu antlaşma değişikliği ile, yani 
Avrupa Tek Senedi (1987), Maastri-
cht Antlaşması (1993), Amsterdam 
Antlaşması (1999), Nice Antlaşması 
(2003) ve Lizbon Antlaşması (2009) 
ile kayda değer bir değişiklik geçir-
memiştir.

Miktar kısıtlaması yasağı, hem güm-
rük birliği hem de iç pazar ile bağlan-
tılı olsa bile, esasen, iç pazarın ana 
bileşenlerinden birisi olarak göze 
çarpmaktadır. Bu yasak, Avrupa Birli-
ği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 
(ABİHA) 34, 35 ve 36. maddelerinde 
düzenlenmiştir. Sırasıyla: 

“Üye Devletler arasında ithalata iliş-
kin miktar kısıtlamaları ve eş etkili 
tüm tedbirler yasaktır.”

“Üye Devletler arasında ihracata iliş-
kin miktar kısıtlamaları ve eş etkili 
tüm tedbirler yasaktır.”

“34 ve 35. madde hükümleri; genel 
ahlak, kamu düzeni ve kamu gü-
venliği; insanların, hayvanların veya 
bitkilerin sağlığının ve yaşamının ko-
runması; sanatsal, tarihî veya arke-
olojik değer taşıyan milli varlıkların 
korunması; sınai ve ticari mülkiyetin 
korunması nedenlerinin haklı kıldığı, 
ithalata, ihracata veya transit malla-
ra getirilen yasaklama veya kısıtla-
malara engel teşkil etmez. Ancak, bu 
yasaklama ve kısıtlamalar, Üye Dev-
letler arasındaki ticarette keyfi bir 
ayrımcılık veya örtülü bir kısıtlama 
aracı oluşturamaz.”
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İlk olarak miktar kısıtlaması kavramı 
üstünde durulmalıdır. Miktar kısıt-
laması kavramı, birincil hukuk veya 
ikincil hukuk aracılığıyla tanımlan-
mamışsa da Avrupa Birliği Adalet 
Divanı (ABAD) tarafından ortaya 
konmuştur. Geddo kararına göre 
(Case 2/73) miktar kısıtlaması, “du-
ruma göre ithalatın, ihracatın ya da 
transit malların tamamen veya kıs-
men sınırlanmasına yol açan önlem-
ler[dir]”. 

İkinci olarak miktar kısıtlaması ya-
sağının uygulanışı üstünde durul-
malıdır. Miktar kısıtlaması oluşturan 
ulusal önlem kural olarak yasaktır, 
ancak belirli koşullar altında haklı 
gösterilebilir. Yerleşik içtihat hukuku 
uyarınca miktar kısıtlaması, tanımı 
gereği vatandaşlık / köken temelinde 
doğrudan ayrımcılık yapan bir ulusal 
önlem olduğundan, yalnızca kurucu 
antlaşmadaki istisnalar temelinde 
ve orantılılık ilkesi ile uyumlu olmak 
kaydıyla haklı gösterilebilir. 

Miktar kısıtlaması yasağı örneği 
olarak Henn and Darby kararı (Case 
34/79) gösterilebilir. 
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Miktar Kısıtlamasına 
Eş Etkili Tedbir Yasağı: 
İhracat Yönünden 
(Prohibition of Measures 
Having Equivalent 
Effect to Quantitative 
Restrictions: Regarding 
Exports)

–İlke GÖÇMEN–

İhracat yönünden miktar kısıtlama-
sına eş etkili tedbir yasağı, tarihsel 
gelişimi ve içeriği yönünden ele alı-
nabilir. 

İhracat yönünden miktar kısıtlaması-
na eş etkili tedbir yasağı, ilk olarak, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
Antlaşması ile öngörülmüştür. Bu ya-
sak, bu Antlaşma ile kurulmak iste-
nen gümrük birliğinin ve ortak paza-
rın bir unsuru olan malların serbest 
dolaşımının alt unsurlarından bir ta-
nesidir. Bu yasak, orijinal kurucu ant-
laşma ile getirildikten sonra kurucu 
antlaşma değişikliği ile, yani Avrupa 
Tek Senedi (1987), Maastricht Ant-
laşması (1993), Amsterdam Antlaş-
ması (1999), Nice Antlaşması (2003) 
ve Lizbon Antlaşması (2009) ile kay-
da değer bir değişiklik geçirmemiştir.

İhracat yönünden miktar kısıtla-
masına eş etkili tedbir yasağı, hem 
gümrük birliği hem de iç pazar ile 
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bağlantılı olsa bile, esasen, iç pazarın 
ana bileşenlerinden birisi olarak göze 
çarpmaktadır. Bu yasak, Avrupa Birli-
ği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 
(ABİHA) 35 ve 36. maddelerinde dü-
zenlenmiştir. Sırasıyla: 

“Üye Devletler arasında ihracata iliş-
kin miktar kısıtlamaları ve eş etkili 
tüm tedbirler yasaktır.”

“34 ve 35. madde hükümleri; genel 
ahlak, kamu düzeni ve kamu gü-
venliği; insanların, hayvanların veya 
bitkilerin sağlığının ve yaşamının ko-
runması; sanatsal, tarihî veya arke-
olojik değer taşıyan milli varlıkların 
korunması; sınai ve ticari mülkiyetin 
korunması nedenlerinin haklı kıldığı, 
ithalata, ihracata veya transit malla-
ra getirilen yasaklama veya kısıtla-
malara engel teşkil etmez. Ancak, bu 
yasaklama ve kısıtlamalar, Üye Dev-
letler arasındaki ticarette keyfi bir 
ayrımcılık veya örtülü bir kısıtlama 
aracı oluşturamaz.”

İlk olarak, ihracat yönünden miktar 
kısıtlamasına eş etkili tedbir kavramı 
üstünde durulmalıdır. Miktar kısıtla-
masına eş etkili tedbir kavramı, bi-
rincil hukuk veya ikincil hukuk ara-
cılığıyla tanımlanmamışsa da Avrupa 
Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafın-
dan ortaya konmuştur. Groenveld ka-
rarına (Case 15/79) göre:

“[ABİHA md. 35], spesifik amacı veya 
etkisi ihracat yollarını kısıtlamak, 
böylelikle de bir Üye Devletin yerel 
ticareti ile ihracat ticareti arasında, 
diğer Üye Devletlerdeki üretimin 
veya ticaretin zararına ulusal üretim 

veya o devletin yerel pazarı için be-
lirli bir avantaj oluşturacak biçimde, 
bir muamele farklılığı getirmek olan 
ulusal önlemler ile ilgilidir.”

Öyleyse bir ulusal önlem, spesifik 
amacı veya etkisi itibariyle ihracat 
yollarını kısıtlamaktaysa ve bir Üye 
Devletin yerel ticareti ile ihracat ti-
careti arasında muamele farklılığı 
oluşturuyorsa ve bu muamele farklı-
lığı da, diğer Üye Devletlerdeki üre-
timin veya ticaretin zararına ulusal 
üretim veya o devletin yerel pazarı 
için belirli bir avantaj oluşturacak 
biçimde sonuç doğuruyorsa ihracat 
yönünden miktar kısıtlamasına eş 
etkili tedbir oluşturacaktır. Bununla 
birlikte, ABAD, her bir davada tüm 
bu koşulların aynı anda sağlanıp sağ-
lanmadığı analizine girişmemektedir. 

İkinci olarak ihracat yönünden mik-
tar kısıtlamasına eş etkili tedbir 
yasağının uygulanışı üstünde du-
rulmalıdır. Miktar kısıtlamasına eş 
etkili tedbir oluşturan ulusal önlem 
kural olarak yasaktır, ancak belirli 
koşullar altında haklı gösterilebi-
lir. Yerleşik içtihat hukuku uyarınca 
miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir 
oluşturan ulusal önlem, vatandaşlık 
/ köken temelinde doğrudan ayrım-
cılık yapmaktaysa, yalnızca kurucu 
antlaşmadaki istisnalar temelinde 
ve orantılılık ilkesi ile uyumlu olmak 
kaydıyla haklı gösterilebilir. Miktar kı-
sıtlamasına eş etkili tedbir oluşturan 
ulusal önlem, vatandaşlık / köken te-
melinde doğrudan ayrımcılık yapma-
maktaysa, orantılılık ilkesi ile uyumlu 
olmak kaydıyla, kurucu antlaşmadaki 
istisnalara ek olarak zorunlu gereksi-
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nimler ile de haklı gösterilebilir. 

İhracat yönünden miktar kısıtlaması-
na eş etkili tedbir yasağı örneği ola-
rak Gysbrechts kararı (C–205/07) ve 
New Valmar kararı (C–15/15) göste-
rilebilir. 
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Miktar Kısıtlamasına Eş 
Etkili Tedbir Yasağı: İthalat 
Yönünden (Prohibition 
of Measures Having 
Equivalent Effect to 
Quantitative Restrictions: 
Regarding Imports)

–İlke GÖÇMEN–

İthalat yönünden miktar kısıtlama-
sına eş etkili tedbir yasağı, tarihsel 
gelişimi ve içeriği yönünden ele alı-
nabilir. 

İthalat yönünden miktar kısıtlaması-
na eş etkili tedbir yasağı, ilk olarak, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
Antlaşması ile öngörülmüştür. Bu ya-
sak, bu Antlaşma ile kurulmak iste-
nen gümrük birliğinin ve ortak paza-
rın bir unsuru olan malların serbest 
dolaşımının alt unsurlarından bir ta-
nesidir. Bu yasak, orijinal kurucu ant-
laşma ile getirildikten sonra kurucu 
antlaşma değişikliği ile, yani Avrupa 
Tek Senedi (1987), Maastricht Ant-
laşması (1993), Amsterdam Antlaş-
ması (1999), Nice Antlaşması (2003) 
ve Lizbon Antlaşması (2009) ile kay-
da değer bir değişiklik geçirmemiştir.

İthalat yönünden miktar kısıtlaması-
na eş etkili tedbir yasağı, hem güm-
rük birliği hem de iç pazar ile bağlan-
tılı olsa bile, esasen, iç pazarın ana 
bileşenlerinden birisi olarak göze 
çarpmaktadır. Bu yasak, Avrupa Birli-
ği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 
(ABİHA) 34 ve 36. maddelerinde dü-
zenlenmiştir. Sırasıyla: 

“Üye Devletler arasında ithalata iliş-
kin miktar kısıtlamaları ve eş etkili 
tüm tedbirler yasaktır.”

“34 ve 35. madde hükümleri; genel 
ahlak, kamu düzeni ve kamu gü-
venliği; insanların, hayvanların veya 
bitkilerin sağlığının ve yaşamının ko-
runması; sanatsal, tarihî veya arke-
olojik değer taşıyan milli varlıkların 
korunması; sınai ve ticari mülkiyetin 
korunması nedenlerinin haklı kıldığı, 
ithalata, ihracata veya transit malla-
ra getirilen yasaklama veya kısıtla-
malara engel teşkil etmez. Ancak, bu 
yasaklama ve kısıtlamalar, Üye Dev-
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letler arasındaki ticarette keyfi bir 
ayrımcılık veya örtülü bir kısıtlama 
aracı oluşturamaz.”

İlk olarak, ithalat yönünden miktar 
kısıtlamasına eş etkili tedbir kavra-
mı üstünde durulmalıdır. Miktar kı-
sıtlamasına eş etkili tedbir kavramı, 
birincil hukuk veya ikincil hukuk 
aracılığıyla tanımlanmamışsa da Av-
rupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 
tarafından ortaya konmuştur. Das-
sonville kararı (Case 8/74) uyarınca:

“Üye Devletlerce çıkarılan ve [Birlik] 
içi ticareti doğrudan ya da dolaylı, 
fiilen ya da potansiyel olarak güçleş-
tirmeye elverişli olan tüm ticari ku-
rallar, miktar kısıtlamasına eşdeğer 
etkili tedbir kabul edilir.”

İkinci olarak ithalat yönünden mik-
tar kısıtlamasına eş etkili tedbir 
yasağının uygulanışı üstünde durul-
malıdır. ABAD, bu yasağa ilişkin içti-
hat hukukunu zaman içinde yenile-
miştir. Birinci dönemde, Dassonville 
davası (Case 8/74) ile miktar kısıtla-
masına eş etkili tedbir yasağı açık-
lanmış, Rewe–Zentralfinanz davası 
(Case 4/75) ve Cassis de Dijon dava-
sı (Case 120/78) ile de haklı göster-
me aşaması üstünde durulmuştur. 
Öz olarak, miktar kısıtlamasına eş 
etkili tedbir oluşturan ulusal önlem 
kural olarak yasaktır, ancak belirli 
koşullar altında haklı gösterilebilir. 
Rewe–Zentralfinanz kararına göre 
miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir 
oluşturan ulusal önlem, vatandaşlık 
/ köken temelinde doğrudan ayrım-
cılık yapmaktaysa, yalnızca kurucu 
antlaşmadaki istisnalar temelinde 

ve orantılılık ilkesi ile uyumlu olmak 
kaydıyla haklı gösterilebilir. Cassis 
de Dijon kararı ile karşılıklı tanıma 
ilkesi ve makul olma kuralı ilk kez 
getirilmiştir. Karşılıklı tanıma ilkesi 
gereği, bir Üye Devlette hukuka uy-
gun olarak üretilen ve pazarlanan 
mallar bir başka Üye Devlette de, 
kural olarak, pazarlanabilecektir. 
Makul olma kuralı gereği, miktar 
kısıtlamasına eş etkili tedbir oluş-
turan ulusal önlem, vatandaşlık / 
köken temelinde doğrudan ayrımcı-
lık yapmamaktaysa, orantılılık ilkesi 
ile uyumlu olmak kaydıyla, kurucu 
antlaşmadaki istisnalara ek olarak 
zorunlu gereksinimler ile de haklı 
gösterilebilecektir. 

İkinci dönemde, Keck kararı (C–
267/91 and C–268/91) ile miktar 
kısıtlamasına eş etkili tedbir yasağı 
iki kategori altındaki belirli ulusal 
önlem türleri ışığında ele alınma-
ya başlamıştır. Keck kararına göre 
ulusal önlemler ürün gerekliliği ve 
satış düzenlemesi olarak ikiye ay-
rılmıştır. Ürün gerekliliği, “mallarca 
karşılanması gereken (isme, biçime, 
boyuta, ağırlığa, bileşime, sunuma, 
etiketlemeye ve paketlemeye ilişkin 
olanlar gibi) gereklilikleri düzenle-
yen kurallar” olarak tanımlanmıştır. 
İhtilaflı ulusal önlem ürün gereklili-
ği ise miktar kısıtlamasına eş etkili 
tedbir oluşturur, dolayısıyla –bir üst 
paragrafta incelendiği üzere– kural 
olarak yasaktır, ancak belirli koşul-
lar altında haklı gösterilebilir. Satış 
düzenlemesi; ürünlerin satış yeri 
ve zamanı, reklamı veya pazarla-
ma yöntemleri gibi kurallar olarak 
belirlenmiştir. İhtilaflı ulusal önlem 
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satış düzenlemesi ise kural olarak 
miktar kısıtlamasına eş etkili ted-
bir oluşturmaz, dolayısıyla Avrupa 
Birliği (AB) hukukuna uygun sayılır. 
Bununla birlikte, satış düzenlemesi 
oluşturan ulusal önlem, ulusal ülke 
içinde iş yapan ilgili tüm tacirlere 
uygulanmıyorsa veya yerli ürün-
lerle diğer Üye Devletlerden gelen 
ürünlerin pazarlanmasını hukuken 
ve fiilen aynı biçimde etkilemiyorsa 
miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir 
oluşturur, dolayısıyla –bir üst parag-
rafta incelendiği üzere– kural olarak 
yasaktır, ancak belirli koşullar altın-
da haklı gösterilebilir. 

Üçüncü dönemde, Commission v 
Italy kararı (C–110/05) ile Keck ka-
rarının getirdiği ürün gerekliliği ve 
satış düzenlemesi kategorilerine ge-
nel nitelikli bir kategori eklenmiştir. 
ABAD’a göre, bir ön tespit olarak: 

“… yerleşik içtihat hukukuna göre 
açıktır ki ABİHA madde 34, ayrımcı-
lık yasağı ilkesi ile diğer Üye Devlet-
lerde hukuka uygun olarak üretilen 
ve pazarlanan ürünlerin karşılıklı 
tanınması ilkesinin yanı sıra Birlik 
ürünlerinin ulusal pazarlara serbest 
erişimini sağlama ilkesine saygı gös-
terme yükümlülüğünü yansıtmakta-
dır.” 

Öyleyse, ürün gerekliliği ve satış 
düzenlemesi ile ilgili bugüne ka-
darki tespitlere ek olarak, “bir baş-
ka Üye Devlet kökenli ürünlerin bir 
Üye Devlet pazarına erişimini güç-
leştiren her türlü diğer önlem de” 
miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir 
sayılır, dolayısıyla –iki üst paragrafta 

incelendiği üzere– kural olarak ya-
saktır, ancak belirli koşullar altında 
haklı gösterilebilir.

İthalat yönünden miktar kısıtlama-
sına eş etkili tedbir yasağına örnek 
olarak DocMorris kararı (C–322/01) 
ve Mickelsson and Roos kararı (C–
142/05) gösterilebilir. 
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Mitterrand, François 
(1916-1996) 

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

François Mitterrand, 1916 yılın-
da Fransa, Charente’de doğmuş, 
Paris’te hukuk ve siyasal bilgiler 
eğitimi görmüştür. İkinci Dünya Sa-
vaşı’nın çıkmasıyla orduya katılan 
Mitterrand, Almanlar tarafından 
tutsak edilmiş ve sonrasında Direniş 
Hareketi’ne katılmıştır. Savaş son-
rasında, Charles de Gaulle’ün kar-
şısında Fransa Sosyalist Partisi’nin 
liderliğine kadar gidecek siyasi ka-
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riyerine devam etmiştir. Mitterand, 
1981-1995 yılları arasında yılında 
Cumhurbaşkanlığı görevini sürdür-
müştür. 

Avrupa Birliği’nin (AB) öncüleri ara-
sında sayılan Mitterrand, AB) ku-
rumlarının güçlendirilerek Avrupa 
bütünleşmesinin ivme kazanması 
için çalışmıştır. Bu amaçla ortak 
para birimi, ortak bankacılık siste-
mi ve ortak dış politikayı temel alan 
Maastricht Antlaşması’nın savu-
nucusu olmuştur. AB genişlemesini 
desteklemiştir. 

Mitterrand ile 1982’de Almanya 
Şansölyesi seçilen Helmut Kohl, AB 
bütünleşmesine katkıları bakımın-
dan birlikte anılmaktadır. Mitter-
rand, Kohl ile birlikte 1986’da Av-
rupa Tek Senedi’nin imzalanmasına 
öncülük etmiştir. Kohl-Mitterrand 
işbirliği, Maastricht Antlaşması’nın 
hayata geçirilmesi ve bu kapsamda 
AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Poli-
tikası’nın (ODGP) ortaya konmasın-
da da rol oynamıştır. Bu kapsamda, 
1992’de Fransız-Alman ortalığında 
bir savunma gücü kurmaya karar 
verilerek Avrupa Kolordusunun 
(Eurocorps) temelleri atılmıştır. Ey-
lül 1984’te Birinci Dünya Savaşı’nın 
en yoğun çatışmalarının yaşandığı 
Verdun’daki törende Mitterand ve 
Kohl’ün el ele vererek çekilen fotoğ-
rafları Avrupa bütünleşmesi açısın-
dan önemli addedilmektedir.

Mitterrand sosyal Avrupa’ya da hız 
vermiş, 1989’da AB Devlet ve Hükü-
met Başkanları Zirvesi’nde Çalışan-
ların Temel Sosyal Hakları Topluluk 

Şartı’nın Birleşik Krallık dışındaki 
üye ülkeler tarafından kabul edil-
mesinde rol oynamıştır. Söz konusu 
sosyal şart kapsamında daha sonra 
Maastricht Antlaşması’nın ekinde 
Sosyal Protokol oluşturulmuştur. 
Görev süresinin dolması üzerine 
1995’te cumhurbaşkanlığını Jacqu-
es Chirac’a devreden Mitterrand, 
1996’da vefat etmiştir. 
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Monnet, Jean 
(1888-1979)

–Emre ATAÇ–

Jean Monnet, Avrupa bütünleşme-
sinin en önde gelen isimlerinden bi-
ridir. (Bkz. Avrupa Birliği’nin Öncü-
leri) Fransa hükümetine danışman-
lık yaptığı dönemde, Avrupa bü-
tünleşmesinin başlangıcı sayılacak 
Schuman Planı’nın ortaya konma-
sındaki rolü ile bilinmektedir. Jean 
Monnet, Kasım 1888’de Fransa’da 
doğmuştur ve gençliğinde ailesinin 
konyak ticareti işinde çalışmıştır. Bu 
nedenle başta Londra olmak üzere 
dünyanın farklı yerlerine seyahat 
etmiş ve uluslararası iş çevrelerin-
de başarılı bir iş insanı olarak kabul 
görmüştür.

Monnet, Birinci Dünya Savaşı sı-
rasında Fransız-İngiliz savaş ikmal 
maddelerinin koordine edilmesiyle 
ilgili olarak görev yapmış ve son-
rasında 31 yaşında Milletler Cemi-
yeti Genel Sekreter Yardımcılığı’na 
atanmıştır. Monnet, ilerleyen yıl-
larda uluslararası finans çevrele-
rindeki işine geri dönmüştür. İkinci 
Dünya Savaşı sırasında da Charles 
De Gaulle ve Winston Churchill’in 
birlikte hareket etmesi için çaba 
sarfetmiştir. Savaş sonunda, Fran-
sa ekonomisinin canlandırılması ve 
kalkınmanın sağlanması için yeni 
bir görev üstlenmiştir. Avrupa bü-
tünleşmesi için somut çabalar bu 
aşamadan sonra daha fazla görünür 
olmuştur. Bu doğrultuda Monnet, o 
dönemde Fransız hükümetinin baş 

danışmanı olarak, Schuman Pla-
nı’nın arka planında bulunan isim 
olarak kabul edilmektedir. 1951 yı-
lında Paris Antlaşması ile kurulan 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
(AKÇT) Yüksek otorite Başkanlığı’na 
atanmıştır. Avrupa Savunma Toplu-
luğu’nun, Fransa Ulusal Meclisi’nde 
reddedilmesi sonrası Jean Monnet 
Avrupa Birleşik Devletleri İçin Eylem 
Komitesi’ni (Action Commitee for 
the United States of Europe) kur-
muş ve sözkonusu komite başta or-
tak pazar olmak üzere, gelecekteki 
Avrupa bütünleşmesi aşamalarının 
öncüsü olmuştur. Jean Monnet 16 
Mart 1979 tarihinde Fransa’da 91 
yaşında vefat etmiştir.
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Monti Raporu   
(Monti Report)

–Ceran ARSLAN OLCAY–

Avrupa Birliği (AB) Bütçesi, geçer-
li olduğu mali yıl için Birlik gelir ve 
giderlerini tahmin eden ve bunların 
yürütülüp uygulanmasına izin veren 
hukuki bir tasarruftur. Birlik Bütçesi, 
Avrupa Parlamentosu (AP), Bakan-
lar Konseyi ve Komisyonun yıllık 
harcama planlarına yönelik olarak 
ortak alınan kararı yansıtmaktadır. 
Dolayısıyla AB Bütçesi, Birlik kurum-
ları arasında mali uzlaşma metni ni-
teliği de taşımaktadır.

6 üye ile yola çıkan ve bugün 27 
üyeye ulaşan AB, bütçeyi finanse 
eden finansal kaynaklar bağlamında 
çeşitli reform süreçlerinden geçmiş-
tir. İlk reform deneyimi, 1973-1986 
yılları arası genişlemelerin yarattığı 
yük ve tarım harcamaları da, gayri 
safi milli gelirin yüksekliğine bağlı 
olarak fazla katkı veren ülkeler de 
“adil geri dönüş” prensibinin ortaya 
çıkmasıdır.

En güncel reform girişimi olarak 
da, Avrupa 2020 Stratejisi doğrul-
tusunda, AB Bütçesi için hem gelir 
hem de harcama kalemleri bakımın-
dan sürdürülebilir sağlam bir yapı 
oluşturulması gerekli görülmüştür. 
Bunun için de bir reform sürecine 
ihtiyaç duyulmaktadır. 2014 yılında, 
zamanın Avrupa Komiseri ve İtalya 
Başbakanı Mario Monti başkanlı-
ğında hazırlanan detaylı rapor ile 
AB entegrasyon projesinin finans-

manı için, özkaynak yönetiminde 
daha şeffaf, daha adil, daha basit 
ve hesap verilebilir yöntemler ön-
görülmüştür. Bu öngörüler ışığında, 
“özkaynaklarda yüksek-seviye gru-
bu” (The high-level group on own 
resources – HLGOR) kurulmuştur. 
Monti başkanlığında kurulan gru-
bun en önemli misyonu ve sonuç-
ları, AB özkaynaklar sistemi için, ge-
lecek mali dönem için uzun vadeli 
potansiyel reform önerileri ortaya 
koymak olmuştur.

Monti’ye göre, AB Bütçesi, enteg-
rasyon sürecinden kaynaklanan 
politika hedeflerine ve ihtiyaçlarına 
ulaşmak için önemli araçlardan biri-
dir. Sınırların güvence altına alınma-
sı, komşuluk ilişkilerinin dengelen-
mesi ve iklim değişikliği ile mücade-
le gibi yeni gündem konularına daha 
fazla önem verilmesi gereklidir. Aynı 
zamanda, yeni kaynaklar, daha şef-
faf, daha adil, daha basit ve hesap 
verilebilir bir muhasebe sistemine 
yönelmelidir. Özetle, AB Bütçesi 
zamanın ihtiyaçlarına göre şekil-
lenmelidir. Aralık 2016’da “AB’nin 
gelecek finansmanı”na ilişkin final 
raporu ve tavsiyeler yayınlanmış ve 
Ocak 2017’de Parlamento ve Kon-
sey’e sunulmuştur. Böylece grubun 
çalışma süreci tamamlanmıştır.
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“More for More”

–Sedef EYLEMER–

2011 yılında ilk kez gözden geçiri-
len Avrupa Komşuluk Politikası’nın 
getirdiği en önemli ilkelerden birisi-
dir. Bu doğrultuda, komşu ülkelerin 
fazladan reform çabalarının Avru-
pa Birliği (AB) tarafından ilave mali 
ve diğer destek mekanizmaları ile 
ödüllendirilmesi öngörülmektedir. 
Diğer bir deyişle, AB komşu ülke-
lere yönelik desteğindeki artışı, bu 
ülkelerin reform çabalarına daha 
sıkı bir şekilde bağlı hale getirmiştir. 
Bu durum özellikle komşu ülkelerin 
demokratikleşme ve demokratik 
konsolidasyon bakımından göste-
receği ilerleme ile yakından ilgilidir. 
Bu kapsamda, bir komşu ülkenin 
AB’nin kendisinden beklediği ulu-
sal reformları gerçekleştirme çaba-
sı ve hızındaki artış, aynı zamanda 
AB’den alacağı destekte de artışa 
yol açacaktır. AB desteğindeki artış; 
demokratik, sosyal ve ekonomik ge-
lişim ve kapsamlı kurumsal yapılan-
ma için fonların artırılması, AB paza-

rına giriş koşullarının iyileştirilmesi, 
Avrupa Yatırım Bankası destekleri-
nin artırılması, AB ile komşu ülkeler 
arasında insan hareketliliğinin ko-
laylaştırılması gibi farklı biçimlerde 
gerçekleşebilmektedir. AB’nin kom-
şu ülkelere reformlar karşılığında 
artan destek vaadi; fonlar, pazar ve 
hareketlilik avantajları ana başlık-
ları altında toplanmaktadır. Bu ilke 
bağlamında AB’nin komşu ülkelere 
yönelik desteklerinin her komşu ül-
kenin gereksinimlerine ve bölgesel 
bağlama uygun şekilde belirlenmesi 
öngörülmüştür. “More for More” il-
kesi esasen belirli koşulların yerine 
getirilmesi karşılığında ilgili aktöre 
sağlanacak kazanımları ön plana çı-
karan teşvik odaklı pozitif koşulluluk 
anlayışı olarak da ifade edilebilir. Di-
ğer taraftan, daha fazla reform daha 
fazla destek anlamına gelirken, 
daha az reform ise daha az destek 
(less for less) anlamına gelmektedir. 
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Muz Savaşları  
(Banana Wars)

–Melis BOSTANOĞLU–

Avrupa Birliği (AB), 1993 yılında 
Afrika, Karayipler ve Pasifiklerdeki 
ülkelerin kalkınmaları ve bu ülkeler-
deki daha hassas durumdaki küçük 
çaplı muz çiftçilerinin geçimlerini 
sağlayabilmelerine yardımcı olmak 
için bu bölgeden ithal edilecek olan 
muzları gümrüksüz olarak pazarına 
sokma kararını almıştır. Bununla be-
raber, AB’nin genellikle Dole, Chiqu-
ita gibi ABD merkezli uluslararası 
şirketlerin ürettiği Latin Amerika 
muzlarına da gümrük tarifesi uygu-
lamaya başlamasıyla Muz Savaşları 
olarak bilinen AB-ABD ticaret sava-
şı başlamıştır. Bu tercihli muamele 
bölgedeki muz üreticilerinin büyük 
ABD şirketleriyle rekabet etmesinde 
yarar sağlamış olsa da, AB pazarında 
hâkim durumda olan büyük ABD şir-
ketleri Dole, Chiquita’nın pazar pay-
ları %50 oranında düşmüştür. ABD, 
Meksika, Ekvador, Guetemala ve 
Honduras AB’nin bu kararını Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ) mahkemesine 
taşıma kararı almıştır. DTÖ’nün bu 
muamelenin uluslararası ticaret ku-

rallarına aykırı bulması üzerine ABD, 
1999 yılında İskoç kaşmiri ve Fransız 
peyniri gibi AB ürünlerine gümrük 
vergisi koyarak, AB’ye karşı bir misil-
leme yapmıştır. 

Bu karardan 15 yıl sonra, 2009 yılın-
da ABD, Brezilya, Kolombiya, Kosta 
Rika, Ekvador, Guatemala, Hondu-
ras, Meksika, Nikaragua, Panama, 
Peru ve Venezuela ile anlaşmaya 
varan AB, 2011 yılında Latin Ame-
rika’dan ithal edilecek olan muz-
lardan alınacak olan gümrük vergi-
lerinin dereceli olarak azaltılması 
kararını vermiştir. AB’ye karşı açılan 
DTÖ davalarının da iptal edilmesi ile 
birlikte 18 yıllık Muz Savaşları niha-
yet sona ermiştir. AB, bu durumun 
Afrika, Karayipler ve Pasifiklerdeki 
ülkeleri kötü etkilemesi ihtimaline 
karşın bu ülkelere rekabetçiliklerini 
artırmaları için 200 milyon Avro yar-
dımda bulunmuştur. 
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Müktesebat (Acquis 
Communautaire) 

–Sanem BAYKAL–

Avrupa Birliği (AB) müktesebatı, AB 
hukuk sistemine verilen addır. AB’yi 
kuran ve daha sonra değişikliğe uğ-
rayan kurucu antlaşmaları, aday 
ülkelerin AB’ye katılırken imzaladık-
ları katılım antlaşmalarını, Konsey, 
Komisyon, Avrupa Parlamentosu, 
Avrupa Birliği Adalet Divanı gibi 
AB kurumlarının çıkardıkları tüm 
mevzuatı ve yargı kararlarını ifade 
etmektedir. 

Müktesebat kavramı Türkiye’nin 
Müzakere Çerçeve Belgesi’nde şu 
şekilde ifade edilmektedir: 

“Katılım, Birliğin müktesebatı ola-
rak bilinen ve Birliğin sistemi ve 
kurumsal çerçevesine bağlı hak ve 
yükümlülüklerin kabulü anlamına 
gelmektedir. Türkiye söz konusu 
müktesebatı katılım anında olduğu 
şekliyle uygulamalıdır. Öte yandan 
katılım, mevzuat uyumuna ilaveten, 
müktesebatın zamanlı ve etkin uy-
gulanması anlamına da gelmekte-
dir. Müktesebat sürekli olarak evrim 
geçirmekte ve aşağıdaki hususları 
içermektedir: 

• Birliği kuran Antlaşmaların içe-
riği, ilkeleri ve siyasi hedefleri; 

• Antlaşmaları takiben yürürlüğe 
giren düzenlemeler, [ABAD’ın] 
içtihatları; 

• Kurumlararası anlaşmalar, ka-
rarlar, açıklamalar, tavsiyeler ve 
yönergeler gibi Birliğin kapsamı 
içerisinde kabul edilen bağlayıcı 
ya da bağlayıcı niteliği olmayan 
diğer hukuki işlemler; 

• Ortak Dış ve Güvenlik Politikası 
çerçevesindeki ortak eylemler, 
ortak tutumlar, deklarasyonlar, 
sonuçlar ve diğer tasarruflar; 

• [Adalet ve İçişlerinde İşbirliği] 
çerçevesinde mutabakata va-
rılan ortak eylemler, ortak tu-
tumlar, imzalanan sözleşmeler, 
kararlar, açıklamalar ve diğer 
işlemler; 

• Birliğin, Birliğin üye devletlerle 
ortaklaşa, Birliğin ve üye dev-
letlerin Birliğin faaliyetlerine 
ilişkin olarak kendi aralarında 
akdettikleri uluslararası anlaş-
malar.” 

Bu çerçevede Türkiye tarafından 
iç hukuka aktarılması gereken AB 
Müktesebatı; 

• Kurucu antlaşmalardan oluşan 
birincil hukuku; 

• AB Tüzükleri, Direktifleri, Karar-
ları gibi bağlayıcı ikincil hukuku; 

• ABAD kararlarını;

• Birliğin taraf olduğu ya da AB 
hukuk düzeninin bir parçasını 
oluşturan uluslararası anlaşma-
ları; ve
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• Eylem Programları, Beyaz Ki-
tap, Yeşil Kitap, Parlamento İlke 
Kararları, Tavsiyeler ve Görüşler 
gibi bağlayıcı olmayan düzenle-
meleri içermektedir. 

Müktesebat, AB’nin Antlaşmalarda 
belirtilen hedeflerini ve ilkelerini de 
içermektedir. Bu çerçevede mükte-
sebat, her üyenin tümüyle paylaş-
mak zorunda olduğu bir kurallar ve 
değerler bütününü ifade etmekte-
dir. 

Müktesebat alanları aday ülkeler 
için 2005’ten sonra, aşağıdaki 35 
faslı içerecek şekilde belirlenmiş-
tir. Bu fasıllar şeklindeki gruplama 
sadece katılım süreci bakımından 
geçerli olup Birliğin kendi hukuk dü-
zeninde bu tarz bir gruplama bulun-
mamaktadır.

AB Müktesebatı katılım süreci ba-
kımından şu şekilde fasıllara ayrıl-
mıştır: 1) Malların Serbest Dolaşı-
mı, 2) İşçilerin Serbest Dolaşımı, 3) 
İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu 
Serbestisi, 4) Sermayenin Serbest 
Dolaşımı, 5) Kamu Alımları, 6) Şir-
ketler Hukuku, 7) Fikri Mülkiyet 
Hukuku, 8) Rekabet Politikası, 9) 
Mali Hizmetler, 10) Bilgi Toplumu ve 
Medya, 11) Tarım ve Kırsal Kalkın-
ma, 12) Gıda Güvenliği, Veteriner-
lik ve Bitki Sağlığı, 13) Balıkçılık, 14) 
Taşımacılık Politikası, 15) Enerji, 16) 
Vergilendirme, 17) Ekonomik ve Pa-
rasal Politika, 18) İstatistik, 19) Sos-
yal Politika ve İstihdam, 20) İşletme 
ve Sanayi Politikası, 21) Trans-Avru-
pa Şebekeleri, 22) Bölgesel Politika 
ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, 

23) Yargı ve Temel Haklar, 24) Ada-
let, Özgürlük ve Güvenlik, 25) Bilim 
ve Araştırma, 26) Eğitim ve Kültür, 
27) Çevre, 28) Tüketicinin ve Sağlı-
ğın Korunması, 29) Gümrük Birliği, 
30) Dış İlişkiler, 31) Dış, Güvenlik ve 
Savunma Politikaları, 32) Mali Kont-
rol, 33) Mali ve Bütçesel Hükümler, 
34) Kurumlar, 35) Diğer.
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Münhasır Yetki  
(Exclusive Competence)

–A. Aslı BİLGİN–

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) md. 2’de düzen-
lenen yetki kategorilerinden bir ta-
nesi olan münhasır yetki, yasama 
yetkisinin sadece Birliğe ait olması 
ve dolayısıyla bağlayıcı hukuki ta-
sarruflarda bulunması anlamına 
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gelmektedir. Bunun tek istisnası 
münhasır yetki alanına dahil olan 
konularda Üye Devletlerin, yalnızca 
Birlik tarafından yetkilendirilmeleri 
durumunda veya Birlik tasarrufla-
rının uygulanması amacıyla yasa-
ma faaliyetinde bulunabilmeleridir. 
Hangi alanlarda Birliğin bu yetkiye 
sahip olduğu ise ABİHA md. 3’te 
düzenlenmiştir. Belirlenen alanlar 
sınırlı olup, genişletilmeleri söz ko-
nusu değildir.

Buna göre Birlik, şu konularda mün-
hasır yetkiye sahiptir: (i) Gümrük 
Birliği, (ii) İç Pazar’ın işleyişi için 
gerekli olan rekabet kurallarının 
oluşturulması, (iii) Para birimi Avro 
olan Üye Devletler bakımından para 
politikası, (iv) Ortak Balıkçılık Poli-
tikası kapsamında biyolojik deniz 
kaynaklarının korunması, (v) Ortak 
Ticaret Politikası.

İç yetki alanı olarak değerlendire-
bileceğimiz bu konuların yanı sıra 
münhasır yetkinin geçerli olduğu 
diğer bir alan belli durumlarla sınırlı 
olmak koşuluyla uluslararası anlaş-
ma akdetme yetkisidir. Münhasır 
uluslararası anlaşma akdetme yet-
kisinin uygulanabileceği durumlar 
ABİHA md. 3’te şu şekilde düzenlen-
miştir: (i) Anlaşmanın akdedilmesi-
nin Birliğin yasama tasarruflarından 
birinde öngörülmüş olması halin-
de; (ii) Anlaşmanın akdedilmesinin 
Birliğin iç yetkilerini kullanabilmesi 
bakımından gerekli olması halinde; 
(iii) Anlaşmanın akdedilmesinin Bir-
liğin iç kurallarını etkilemesi ya da 
kapsamlarını değiştirmesi halinde.
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Müzakere Çerçeve 
Belgesi (Negotiating 
Framework Document) 

Bkz. Müzakere Çerçevesi 

Müzakere Çerçevesi 
(Negotiating Framework) 

–Hatice YAZGAN– 

Müzakere çerçevesi, Avrupa Birliği 
(AB) ile katılım müzakerelerine baş-
lamasına karar verilen aday ülkeler 
için müzakerelerin yürütülmesine 
ilişkin temel ilkeleri, müzakere içe-
riğini ve müzakere yöntemini orta-
ya koymaktadır. Avrupa Komisyo-
nu tarafından hazırlanan müzakere 
çerçevesi, üye devletler tarafından 
onaylandıktan sonra müzakerelerin 
başlangıç tarihinde yürürlüğe girer. 
Müzakere Çerçeveleri, içerik olarak 
birbirine benzer ifadelere sahiptir. 
Müzakere çerçevesinde, müzake-
relerin aday ülkelerin kendi hız ve 
performansına göre ilerleyeceği ve 
ülkenin üyelik koşullarını karşıla-
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madaki ilerlemesine bağlı olduğu 
vurgulanmaktadır. Koşullar ile ilgili, 
Birliğin hazmetme kapasitesi (Bkz. 
Entegrasyon Kapasitesi) de dahil 
olmak üzere Kopenhag kriterleri ge-
rekleri ve Birleşmiş Milletler (BM) 
Şartı ile uyumlu şekilde çatışmaların 
barışçıl çözümü ilkesi doğrultusunda 
sınır uyuşmazlıklarının çözümü ve iyi 
komşuluk ilişkilerine bağlılık konula-
rı vurgulanmaktadır. Müzakerelerin 
amacının katılım olduğu, müzakere-
lerin açık uçlu olduğu ve sonucunun 
önceden garanti edilemeyeceği be-
lirtilmektedir. AB’nin aday ülkelerle 
sivil toplumu da kapsayacak şekilde 
siyasi diyalog ve kültürel işbirliğini 
geliştireceği belirtilmektedir.

Müzakere Çerçevesinde, müzake-
relerin aday ülkenin AB Antlaşması 
2. Maddede yer alan AB’nin temel 
değerlerine (“insan onuru, özgürlük, 
demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlü-
ğü, azınlıklar da dahil insan hakları”) 
saygı duyma ve yayma taahhüdü 
temelinde açıldığı belirtilmektedir. 
Aday ülkenin AB’nin temel değerle-
rini ciddi ve daimî şekilde ihlal et-
mesi durumunda, Komisyon kendi 
inisiyatifi ile ya da üye devletlerin 
üçte birinin talebiyle müzakerelerin 
askıya alınmasını tavsiye eder ve 
müzakerelerin yeniden başlatılması 
için gerekli koşulları önerir. Komis-
yon’dan böyle bir tavsiye geldiği 
takdirde, Konsey nitelikli çoğunluk-
la, aday ülkenin görüşlerini de al-
mak suretiyle müzakerelerin askıya 
alınması ve müzakerelerin yeniden 
başlama şartları hakkında karar ve-
rir. Üye devletler hükümetlerarası 
konferansta Konsey kararına göre 

hareket eder, Avrupa Parlamentosu 
bilgilendirilir. Müzakere sürecinde 
aday ülke, üçüncü ülkelere yönelik 
politikalarını ve uluslararası kuru-
luşlardaki pozisyonlarını AB ve üye 
devletleri ile uyumlu hale getirir. 
Müzakerelerin içeriği ile ilgili ola-
rak, AB Müktesebatının aday ülke 
tarafından üstlenilmesine ilişkin 
hükümler de müzakere çerçeve-
sinde yer almaktadır. Bu kapsamda 
geçiş önlemleri, korunma tedbirle-
ri, istisnalar (derogasyonlar) ile ilgili 
hükümlere yer verilmektedir. Mü-
zakere usulüne ilişkin hükümlerde 
de, müzakerenin aday ülke ile üye 
devletlerin katıldığı bir hükümetle-
rarası konferans şeklinde yürütüle-
ceği, müzakerelerde tarama süreci, 
fasıllara bölünmüş müktesebata 
ilişkin bilgiler, fasılların açılması ve 
kapatılmasında kullanılacak ölçütle-
rinin (benchmark) belirlenmesi, bu 
süreçte AB kurumlarının görevlerine 
ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Türkiye ile aynı tarihte (3 Ekim 2005) 
müzakerelere başlayan ve Hırva-
tistan’ın Müzakere Çerçevesi ana 
hatları ile Türkiye’nin müzakere çer-
çevesi ile aynı olmakla birlikte bazı 
noktalarda ayrılmaktadır. Örneğin 
Türkiye’nin müzakere çerçevesinde 
kişilerin serbest dolaşımı, yapısal 
fonlar ya da tarım gibi alanlarda 
Avrupa Komisyonu’nun Türkiye için 
daimî koruma önlemleri alabileceği 
ve kişilerin serbest dolaşımına ilişkin 
karar alma sürecinde üye devletle-
rin rolünün azami düzeyde olacağı 
belirtilmektedir. Müzakere çerçeve-
lerinde ortaya konan ortak ilke ve 
içerik yanında, aday ülkelerin mü-
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zakerelerin yürütülme usulü konu-
sunda da bazı farklılıklar da bulun-
maktadır. Örneğin, Müzakere Çerçe-
vesinde müzakere sürecinde yerine 
getirilmesi gereken koşullar kapsa-
mında, Batı Balkan ülkeleri (Bkz. Batı 
Balkanlar) için İstikrar ve Ortaklık 
Süreci kapsamında ortaya konan ko-
şulların yerine getirilmesi, Türkiye 
için Kıbrıs sorununun çözümüne iliş-
kin ifadeler yer almaktadır. Mevcut 
aday ülkeler bakımından Batı Balkan 
ülkelerinin müzakere çerçevelerin-
de, 2006 yılında genişleme politika-
sı ile ilgili ortaya konan yeni uzlaşı 
çerçevesinde 23. ve 24. Fasıllarda 
müzakerelerin yürütülmesine ilişkin 
esaslar da belirtilmektedir. 

Okuma Listesi 

Avrupa Komisyonu. “Negotiating 
Framework”, Glossary, “Negotiating 
Framework Croatia” ve “Negotiating 
Framework Turkey” 3 October 2005, 
https://ec.europa.eu.

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birli-
ği Başkanlığı. Türkiye İçin Müzakere 
Çerçeve Belgesi ve İlgili Diğer Belge-
ler, https://www.ab.gov.tr/.

Müzakere Fasılları 
(Chapters of the Acquis/
Negotiation Chapters)

–Hatice YAZGAN–

Avrupa Birliği’ne (AB) aday ülkele-
rin katılım müzakerelerinde üstlen-
meleri gereken AB müktesebatının 
sektörlere ve politika alanlarına göre 

ayrılmış halidir. Aday ülke ilgili fasıl-
da Birlik mevzuatını üstlenmeli, bu 
amaçla gerekli reformları gerçek-
leştirerek, kurumsal altyapısını ha-
zırlamalıdır. Bu süreç, aday ülkenin 
Kopenhag kriterleri çerçevesinde AB 
müktesebatını üstlendiği süreçtir.

Müzakere fasıllarının sayısı mevcut 
durumda 35’dir. Bunlar; AB Başkan-
lığı web sitesinde yer aldığı şekliy-
le: “1) Malların Serbest Dolaşımı”, 
“2) İşçilerin Serbest Dolaşımı”, “3) 
İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu 
Serbestisi”, “4) Sermayenin Serbest 
Dolaşımı”, “5) Kamu Alımları”, “6) 
Şirketler Hukuku”, “7) Fikri Mülkiyet 
Hukuku”, “8) Rekabet Politikası”, “9) 
Mali Hizmetler”, “10) Bilgi Toplu-
mu ve Medya”, “11) Tarım ve Kırsal 
Kalkınma”, “12) Gıda Güvenliği, Ve-
terinerlik ve Bitki Sağlığı”, “13) Ba-
lıkçılık”, “14) Taşımacılık Politikası”, 
“15) Enerji”, “16) Vergilendirme”, 
“17) Ekonomik ve Parasal Politika”, 
“18) İstatistik”, “19) Sosyal Politika 
ve İstihdam”, “20) İşletme ve Sanayi 
Politikası”, “21) Trans-Avrupa Şebe-
keleri”, “22) Bölgesel Politika ve Ya-
pısal Araçların Koordinasyonu” ,“23) 
Yargı ve Temel Haklar”, “24) Adalet, 
Özgürlük ve Güvenlik”, “25) Bilim ve 
Araştırma”, “26) Eğitim ve Kültür”, 
“27) Çevre”, “28) Tüketicinin ve Sağ-
lığın Korunması”, “29) Gümrük Birli-
ği”, “30) Dış İlişkiler”, “31) Dış, Gü-
venlik ve Savunma Politikaları” ,“32) 
Mali Kontrol”, “33) Mali ve Bütçesel 
Hükümler”, “34) Kurumlar”, “35) Di-
ğer Konular”’dır .

34. ve 35. fasıllar diğer tüm fasılla-
rın müzakereleri tamamlanınca mü-
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zakere edilecek fasıllardır. 34. fasıl, 
ülke AB üyesi olduğunda AB ku-
rumlarında temsiline ilişkin düzen-
lemelerle ilgilidir. 35. fasıl ise diğer 
hiçbir müzakere faslı içine girme-
yen konuların ele alınacağı fasıldır. 
Müzakerelerin işleyişi, genişleme 
stratejilerinde yıllar içinde gerçek-
leştirilen değişiklikler ile farklılaş-
mıştır. 23. ve 24. fasılların (“Yargı ve 
Temel Haklar” ve “Adalet, Özgürlük 
ve Güvenlik”) müzakerelerin başın-
da açılması; temel haklara yapılan 
vurgu çerçevesinde aday ülkeye yü-
kümlülüklerin yerine getirilmesi için 
daha fazla zaman verilmesini sağla-
mayı amaçlamaktadır. AB ile katılım 
müzakerelerine başlayacak ülkenin, 
Müzakere Fasıllarının gereklerini, 
önce AB müktesebatı ile aday ülke 
müktesebatını karşılaştıran Tarama 
süreci, ardından fiili müzakereler ile 
tamamlaması gerekir. Fasıllar için 
açılış ve kapanış kriterleri belirlen-
mişse, aday ülkenin bu kriterleri 
karşılaması gerekir. Müzakere fasıl-
larının gereklerinin yerine getiril-
mesi, aday ülkenin performansına 
bağlı olacaktır. Süreç boyunca fasıl-
lar öncelikle geçici olarak kapatılır, 
fasılların nihai olarak kapatılması 
kararı AB üyesi ülkelerin oybirliği ile 
verilir ve müzakere süreci tüm fasıl-
ların kapatılması ile sona erer. (Bkz. 
Genişleme Süreci)
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NATO (North Atlantic 
Treaty Organization) 

Bkz. Kuzey Atlantik Antlaşması Ör-
gütü 

Nazli Davası (Nazli Case)

–İlke GÖÇMEN–

Nazli davası, C–340/97 sayı ve 10 
Şubat 2000 karar tarihli olup özel-
likle Türkiye – Avrupa Birliği (AB) 
ortaklık hukukunun maddi boyutu 
–Türk işçileri– ile ilgilidir.

Nazli davasının maddi ve huku-
ki vakaları şöyle özetlenebilir. Bay 
Nazlı, 1956 doğumlu olup 1978’de 
Almanya’ya gelmiştir ve 1979’dan 
1989’a aynı işverenin yanında çalış-
mıştır. Bay Nazlı, 1989 yılında süre-
siz ve koşulsuz bir çalışma izni sahibi 
olmuş, sonrasında düzenli olarak 
olmasa da ara sıra çalışmıştır. Bay 
Nazlı, 1992 yılında uyuşturucu ka-
çakçılığı ile suçlanmıştır ve 11 Aralık 
1992 – 21 Ocak 1994 arası yargıla-
ma sürerken tutuklu kalmıştır. Mah-
keme, 20 Nisan 1994’te 1500 gram 
eroin kaçakçılığı suçuna ortaklıktan 
21 ay hapis cezası vermiş, ancak bu 
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cezayı diğer sebeplerin yanında su-
çun işlenmesindeki önemi az rolü 
nedeniyle ertelemiştir. Bay Nazlı, 
tutukluluğunun sona ermesinin ar-
dından işçi olarak çalışmaya tekrar 
başlamıştır. Bay Nazlı, 1991 tarihli 
Alman ikamet izninin süresi 31 Ara-
lık 1994’te sona erecek olduğun-
dan 10 Kasım 1994’te süre uzatma 
başvurusu yapmıştır. İlgili makam, 
6 Ekim 1995’te bu talebi geri çevir-
miş, dahası Bay Nazlı hakkında sınır 
dışı etme kararı almıştır. Zira Alman 
hukukuna göre bir yabancı Alman 
Narkotik Kanunu çerçevesinde suç 
işlediğinde, yetkili makamların her-
hangi bir takdir yetkisi olmaksızın, 
sınır dışı edilecektir. Bay Nazlı bu ka-
rara karşı idari itiraz yoluna gitmiş, 
ancak 21 Kasım 1996’da bu itiraz 
reddedilmiştir. Bay Nazlı buna karşı 
ulusal mahkeme önünde dava aç-
mış, ulusal mahkeme, meseleyi ön 
karar prosedürü aracılığıyla Avrupa 
Birliği Adalet Divanına (ABAD) taşı-
yarak AB hukukunun yorumunu ta-
lep etmiştir.

ABAD, Nazli kararı ile şu tespitlerde 
bulunmuştur. İlk olarak, 1/80 sayılı 
Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) md. 
6 anlamında, bir Üye Devletin işgü-
cü piyasasına hukuka uygun olarak 
dâhil bulunmak kavramı yorumlan-
mıştır. Bu davadaki esas mesele, bir 
Türk işçisi, on yıl aynı işverenin ya-
nında çalıştıktan sonra bir yılı aşkın 
süre boyunca tutuklu kalmışsa, üs-
telik ertelenmiş olsa bile yargılama 
sonunda ceza almışsa, hala, bir Üye 
Devletin işgücü piyasasına hukuka 
uygun olarak dâhil bulunuyor sayı-
labilir mi? ABAD’a göre 1/80 sayılı 

OKK md. 6(1)’in üçüncü satırı, “bir 
Türk işçisine sadece bir iş teklifine 
yanıt verme hakkını değil, aynı za-
manda kendi seçeceği bir işi arama 
ve işe başlama koşulsuz hakkını da 
vermektedir”. Dolayısıyla bir Türk 
işçisi, dört yıllık hukuka uygun ça-
lışmanın ardından, 1/80 sayılı OKK 
md. 6’dan doğrudan kaynaklanan 
bireysel bir istihdam hakkı ve onun 
tamamlayıcısı olarak da ikamet hak-
kı elde eder. Bir Türk işçisi, ilgili Üye 
Devletin ülkesine hukuka uygun 
olarak giriş yaptıysa ve dört yıldan 
uzun süredir kesintisiz hukuka uy-
gun istihdam edildiyse, herhangi bir 
başka şarta tabi olmaksızın, 1/80 
sayılı OKK md. 6’daki haklarını ka-
zanır. Dahası, bir Türk işçisinin bir 
Üye Devletin işgücü piyasasında 
bulunmayışı, otomatik olarak, 1/80 
sayılı OKK md. 6’daki hakların kay-
bına yol açmaz. Bir Türk işçisi, 1/80 
sayılı OKK md. 6(1)’in üçüncü satırı 
çerçevesinde, işi geçici olarak bıra-
kabilir ve makul süre içerisinde yeni 
bir iş bulduğu müddetçe, o dönem 
açısından da bir Üye Devletin işgü-
cü piyasasına hukuka uygun olarak 
dâhil bulunuyor sayılmalıdır. Bay 
Nazlı, serbest bırakılmasının ardın-
dan makul süre içerisinde yeni bir 
iş bulduğuna göre, tutukluluk dö-
neminde işi geçici olarak bırakmış 
sayılmalıdır, dolayısıyla Alman işgü-
cü piyasasına hukuka uygun olarak 
dâhil bulunduğu kabul edilmelidir. 
Bu bakımdan, Bay Nazlı’nın aldığı 
ceza, hem türü itibariyle hem de er-
telenmiş olması dolayısıyla varılan 
sonucu değiştirmez. Nazli kararı, bu 
yönüyle, bir Üye Devletin işgücü pi-
yasasına hukuka uygun olarak dâhil 
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bulunmak kavramını aydınlatan ka-
rarlardan birisi olmuştur.

İkinci olarak, 1/80 sayılı OKK md. 
14 anlamında, kamu düzeni kav-
ramı yorumlanmıştır. ABAD’a göre 
Bozkurt davasından (C–434/93) bu 
yana, ortaklık hukuku mümkün ol-
duğu ölçüde AB hukuku ile paralel 
yorumlanmaktadır. O hâlde, ortak-
lık hukukundaki kamu düzeni kavra-
mı, AB İç Pazar hukukundaki kamu 
düzeni kavramı ile paralel yorum-
lanmalıdır. Kamu düzeni kavramı, 
“hukukun herhangi bir ihlalinin içer-
diği sosyal düzende karışıklığın yanı 
sıra toplumun temel çıkarlarından 
birisini etkileyen hakiki ve yeterince 
ciddi bir tehlikenin varlığını gerek-
tirir”. Dolayısıyla bir cezai hüküm, 
yalnızca, “mahkûmiyete yol açan 
durumlar kamu düzeninin gereksi-
nimleri açısından mevcut bir tehlike 
oluşturan kişisel davranışın kanıtla-
rıysa” sınır dışı etmeyi haklı kılabilir. 
Bir Üye Devlet, salt diğer yabancıları 
caydırmak amacıyla bir cezai hüküm 
ile birlikte bir Türk işçisini otomatik 
olarak sınır dışı ediyorsa bu, 1/80 
sayılı OKK md. 14 ile uyumsuz olur. 
Nazli kararı, bu yönüyle, kamu dü-
zeni kavramını aydınlatan karar-
lardan birisi olmuştur. Nazli kararı, 
bu yönden, Dörr and Ünal davası 
(C–136/03) ve Ziebell davası (C–
371/08) ile takip edilmiştir. 

Negatif Bütünleşme 
(Negative Integration) 

–İlke GÖÇMEN–

Negatif bütünleşme, –pozitif bü-
tünleşme ile birlikte– İç Pazar’a 
erişmeye yönelik tekniklerden bi-
risidir. Negatif bütünleşme, ortaya 
konduktan sonra pozitif bütünleş-
me ile ilişkisi üstünde durulacaktır.

Negatif bütünleşme, gücün bütün-
leşmeye taraf olan devlet tarafın-
dan kullanımı, ancak bu kullanımın 
iç pazara erişmenin önüne geçecek 
biçimde olmaması için belirli ilke-
ler ile çevrelenmesi anlamına gelir. 
Buna göre taraf devlet gücü kullanır-
ken vatandaşlık temelinde ayrımcı-
lık yasağı, kısıtlama yasağı ve karşı-
lıklı tanıma ilkesi ile çevrelenmiştir. 
Öz olarak, birincisi, bir taraf devlet-
teki mal, kişi, hizmet veya sermaye, 
serbest dolaşım hakkı çerçevesinde 
bir başka taraf devlete gittiğinde, 
kural olarak, o devletteki karşılıkları 
ile eşit muamele görmeli, bir başka 
deyişle o devlette vatandaşlık / kö-
ken / merkez temelinde ayrımcılığa 
maruz kalmamalıdır. İkincisi, bir ta-
raf devletteki mal, kişi, hizmet veya 
sermaye, serbest dolaşım hakkı çer-
çevesinde bir başka taraf devlete 
gitmek istediğinde, kural olarak, o 
devletin pazarına erişim sağlayabil-
meli, bir başka deyişle o devlet mal, 
istihdam, iş kurma, hizmet veya ser-
maye pazarına erişimi güçleştirme-
melidir. Üçüncüsü, bir taraf devlette 
hukuka uygun olarak üretilen mal-
lar, sunulan hizmetler veya kazanı-
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lan mesleki nitelikler, kural olarak, 
bir diğer taraf devletteki muadiline 
denk olarak tanınmalıdır. 

Negatif bütünleşme, Avrupa Birliği 
Adalet Divanı (ABAD) tarafından, 
kurucu antlaşmadaki temel ser-
bestîler ile ilgili birtakım madde-
lerden hareketle ilerletilmektedir. 
Malların serbest dolaşımı açısın-
dan bu maddeler, gümrük vergisi 
yasağı ve gümrük vergisine eş et-
kili vergi yasağı yönünden ABİHA 
md. 30, ayrımcı iç vergi yasağı veya 
koruyucu iç vergi yasağı yönünden 
ABİHA md. 110 ve miktar kısıtla-
ması yasağı ve miktar kısıtlaması-
na eş etkili tedbir yasağı yönünden 
ABİHA md. 34–36 olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kişilerin ve hizmetle-
rin serbest dolaşımı açısından bu 
maddeler, işçilerin serbest dolaşı-
mı yönünden ABİHA md. 45, iş kur-
ma hakkı yönünden ABİHA md. 49 
ve hizmetlerin serbest dolaşımı yö-
nünden ABİHA md. 56 olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Sermayenin ser-
best dolaşımı yönünden bu madde 
ABİHA md. 63 olarak karşımıza çık-
maktadır.

Negatif bütünleşme ve pozitif bü-
tünleşme birbirlerini bütünlemek-
tedir. Pozitif bütünleşme çerçeve-
sinde merkez, yetkilendirildiği ölçü-
de, iç pazara erişmek amacıyla ku-
ral koyabilir, bu kurallar bütün taraf 
devletlerde uygulanır, dolayısıyla iç 
pazar alanından faydalananlar bu 
kurallara tabi olur. Negatif bütün-
leşme çerçevesinde merkez kural 
koy(a)madığında taraf devlet kendi 
düzenlemesini yapabilir, ancak bu 

düzenleme, vatandaşlık temelinde 
ayrımcılık yasağı, kısıtlama yasağı 
ve karşılıklı tanıma ilkesi ile uyumlu 
olmalıdır. 
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Net Alıcılar (Net 
Beneficiaries) / 
Net Ödeyiciler (Net 
Contributors) 

–T. Mesut EREN–

Avrupa Birliği (AB) bütçesine üye 
ülkelerin katkıları konusu AB kamu-
oyunda çok tartışılan bir konudur. 
Herhangi bir ülkenin AB üyeliğinin 
o ülkenin yararına veya zararına ol-
ması kaba bir hesapla AB bütçesine 
yapmış olduğu katkıyı, bütçeden 
aldığı payla karşılaştırarak bulu-
nur. Üye ülke aldığından daha çok 
ödüyorsa net ödeyici; ödediğinden 
daha çok alıyorsa net alıcı olarak 
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adlandırılır. Bu karşılaştırma yıllık 
bazda yapılan veya alınan toplam net 
ödemeler yoluyla yapılabildiği gibi 
kişi başına düşen net ödemeler veya 
net alınanlar yoluyla da yapılır. Net 
alıcıların ilk üç sırasına baktığımızda 
2018 rakamlarıyla Almanya, toplam 
-13,4 Milyar Euro, İngiltere -6,9 Mil-
yar Euro ve Fransa -6,2 Milyar Euro 
ile ilk üç net ödeyici olarak karşımıza 
çıkar. Net alıcılarda ise en büyük payı 
Polonya +12,3 Milyar Euro ile alırken 
Macaristan +5,2 ve Yunanistan +3,4 
Milyar Euro ile ilk üç sırada ter alırlar. 

Kişi başına düşen rakamlar nüfusa 
oranlandığında sıralama biraz deği-
şiklik gösterir. Net ödeyicilerde ilk sı-
rayı bu kez Danimarka kişi başı -206 
Euro ile alır. Almanya -161 Euro ve 
Avusturya -152 Euro ile net ödeyici 
olarak ilk üç ülkeyi oluştururlar. Kişi 
başına net AB katkısını ise en çok Lit-
vanya +610 Euro, Macaristan +533 
Euro ve Latvia +505 Euro ile almak-
tadır.  
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Nice Antlaşması   
(Nice Treaty) 

–Sanem BAYKAL–

Nice Antlaşması Avrupa Birliği’nin 
(AB) derinleşme aşamalarından biri-
dir. 2001 yılında imzalanıp 2003 yılın-
da yürürlüğe girmiştir. Temelde yeni 
genişleme dalgasını karşılayabilmek 
ve genişlemenin ardından AB’nin et-
kili biçimde işlemesini sağlamak için 
gerekli kurumsal reformları öngörü-
yor, AB kurumlarının üye sayıları ve 
yapıları üzerinde genişleme sonrası 
27 üyeli bir AB için değişiklikler ge-
tiriyordu. 

Asli yapısal kurumlar olan Avrupa 
Parlamentosu, Konsey, Komisyon, 
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 
Sayıştay, Avrupa Merkez Bankası ve 
işlevsel kurumlar arasında yer alan 
Ekonomik ve Sosyal Komite, Böl-
geler Komitesi gibi organların üye 
sayıları, genişleme dikkate alınarak 
yeniden düzenleniyor; Antlaşmaya 
ekli “Avrupa Birliği’nin Genişleme-
sine İlişkin Protokol” ise, kurumsal 
yapı üzerinde değişiklikleri yürürlü-
ğe giriş tarihleri ile birlikte içeriyor-
du. Burada, ayrıca, 2010 yılına kadar 
AB kurumsal yapısının alacağı şekil 
üzerinde bir projeksiyona yer veri-
liyor; Türkiye hariç diğer (müzake-
relere başlamış) aday ülkelerin de 
katılımı ile 27 üyeli bir AB için Avru-
pa Parlamentosu, Konsey, Komisyon 
vs. üye sayıları öngörülüyordu. Bu-
rada, özellikle, nitelikli oy çokluğu 
yönteminde üye devletlerin sahip 
olduğu nitelikli oy oranları üzerinde 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 845

bir değişime gidildiği ve büyük dev-
letlerin etkisini arttırıcı bir yaklaşımın 
benimsendiği görülmekteydi. Yine, 
AB karar süreçlerinin yeni genişle-
me dalgasına hazırlanması amacıyla 
nitelikli oy çokluğu ve ortak karar 
usulü uygulamalarının genişletilmesi 
yoluna gidildi.

Nice Antlaşması ile ABAD’ın iş yü-
künü hafifletmek amaçlı bir yargı 
reformuna gidildi. İstisnalar saklı 
kalmak üzere İlk Derece Mahkeme-
sinin genel yetkili mahkeme, Adalet 
Divanının genel temyiz makamı ha-
line getirilmesi ve yargı dairelerinin 
kurulmasına imkân tanınması bu çer-
çevede gerçekleşti.

Nice Antlaşması ile getirilen reform-
lar arasında, Amsterdam Antlaşması 
(1999) ile getirilen “güçlendirilmiş 
işbirliği” ilkesi ile ilgili düzenlemele-
re, Birlik vatandaşlarının oturma ve 
seyahat hakları ile ilgili düzenleme-
lere, ayrımcılığın önlenmesi, vize, 
sığınma hakkı ve göç konularında, 
Avrupa Merkez Bankasının statüsün-
de, ortak ticaret politikası ve sosyal 
hükümlerde, çevre politikasında, 
üçüncü ülkelerle ekonomik, mali ve 
teknik işbirliği ilişkilerinde, Ortak Gü-
venlik ve Savunma Politikasında ve 
Cezai Konularda Polis ve Adli İşbir-
liği konularında bazı değişiklikler ve 
yenilikler yer alıyordu.

Bundan başka, Nice Zirvesinde bir 
“Avrupa Temel Haklar Şartı” hazır-
lanarak AB kurumları (Avrupa Par-
lamentosu, Konsey ve Komisyon) 
tarafından imzalandı ve AB üyesi 
devletlerin de incelemesine sunuldu. 

Hukuki niteliği ve bağlayıcılığı Lizbon 
Antlaşması (2009) ile hükme bağla-
nan bu belge daha çok bir siyasi ta-
ahhüt görünümündeydi.

Nice Antlaşması İrlanda’da onay sü-
reci esnasında için gerçekleştirilen 
ilk referandumda reddedildi ve ikinci 
defa bu ülkede referanduma götürül-
mesi gerekti. 

Nice Antlaşması’nın eki olarak yayın-
lanan “Avrupa Birliği’nin Geleceği” 
Deklarasyonu ile başlatılan, 10 yıla 
yakın süren ve son derece sancılı ge-
çen AB reform süreci, “Nice-Sonrası 
Süreç” olarak adlandırıldı. Bu süreçte 
Birliği daha demokratik, daha şeffaf 
ve daha iyi işleyen bir yapı haline dö-
nüştürme iddiasını taşıyan Avrupa 
Anayasal Antlaşması hazırlandı ve 
fakat onaylanmadı. Bu süreç, 2007 
yılında imzalanan Lizbon Antlaşma-
sı’nın 1 Aralık 2009 tarihinde yürür-
lüğe girmesi ile sona erdi. 
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Nitelikli Oy Çokluğu 
(Qualified Majority 
Voting) 

–A. Aslı BİLGİN–

Konsey’de Avrupa Birliği (AB) Ant-
laşması md. 16 ve Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) 
md. 238 uyarınca karar alımı için 
öngörülen karar yeter sayılardan bir 
tanesidir. Konsey’de nitelikli oy çok-
luğu yöntemiyle bir kararın alınabil-
mesi için öngörülen oranlar üç farklı 
şekilde düzenlenmiştir. Konsey’in, 
Komisyon veya Yüksek Temsilci’nin 
önerisi üzerine hareket ettiği du-
rumlarda nitelikli oy çokluğu olumlu 
oyların Üye Devlet sayısının %55’ini 
(ki 27 Üye Devlette 15 Üye Devlet), 
Birlik toplam nüfusunun %65’ini 
temsil etmesi halinde sağlanmış ka-
bul edilir. Geçiş süreci ile alakalı Yan-
ya Uzlaşısı saklı kalmak kaydıyla, ka-
rar alımını bloke edici azınlık ise en 
az 4 Üye Devlet olmak üzere Birlik 
toplam nüfusunun %35’inden fazla 
olmalıdır. Konsey’in, Komisyon veya 
Yüksek Temsilci’nin önerisi üzerine 
hareket etmediği durumlarda ise 
nitelikli oy çokluğu Birlik nüfusunun 
en az %65’ini oluşturan Üye Dev-
letlere tekabül edecek şekilde, Üye 
Devlet sayısının en az %72’sini ifade 
eder. Kurucu antlaşmalar uyarınca 
tüm Konsey üyelerinin oylamaya ka-
tılmadığı durumlarda ise nitelikli oy 
çokluğu, oylamaya katılan Üye Dev-
let sayısının %55’i ile yine oylama-
ya katılan Üye Devletlerin toplam 
nüfusunun %65’ine tekabül eder. 
Çifte çoğunluk olarak adlandırılan 

bu usul Lizbon Antlaşması (2009) 
ile yürürlüğe girmiş ve 1 Kasım 2014 
tarihinden itibaren uygulanmaya 
başlanmıştır. 
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Noël, Émile (1922-1996)  

–Melis BOSTANOĞLU–

Émile Noël, 17 Kasım 1922 tarihin-
de İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini, 
École Normale Supérieure’de fizik 
ve matematik alanlarında almıştır 
ve ilk olarak Uluslararası Avrupa Ha-
reketi’nde göreve başlamıştır. Noël, 
Avrupa kurumlarındaki kariyerine 
Avrupa Konseyi İstişare Meclisi’nin 
Genel İşler Komitesi’nde sekreterlik 
yaparak başlamış, daha sonra Av-
rupa Birliği’nin (AB) kurulmasında 
rol oynamıştır. 1952 yılında, Avru-
pa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun 
(AKÇT) altı üyesi tarafından Avrupa 
Siyasi Topluluğu’nun oluşturulma-
sına yönelik planlar hazırlaması için 
görevlendirilen geçici anayasa ko-
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misyonunun sekretaryasının başına 
geçmiştir. 

Avrupa Siyasi Topluluğu projesinin 
gerçekleştirilememesiyle Avrupa 
Konseyi’ne geri dönmüş; Avrupa 
Konseyi İstişare Meclisi’nde görev 
yapmıştır. Émile Noël ayrıca Roma 
Antlaşması’na giden süreçte altı 
ülke arasında Val Duchesse Şato-
su’ndaki müzakerelerde önemli 
rol üstlenmiştir. Noël, 1958 yılının 
nisan ayında, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu (AET) Komisyonu Genel 
Sekreteri olmuştur. 1967 yılındaki 
Füzyon Antlaşması ile tek yürütme 
organı haline gelen Avrupa Komis-
yonu’nun Genel Sekreterliği göre-
vini 1987 yılına kadar yürütmüştür. 
Émile Noël, Avrupa Komisyonu’nda 
iz bırakan isimlerden biridir. Fran-
sız idari ilkelerinin etkisi, ortak dil 
olarak Fransızcanın kullanılması ve 
Topluluk idealine hizmette üstün 
görev bilincine sahip olmak, Noël’in 
en önemli mirası olarak değerlen-
dirilmektedir. Noël, 1987 ile 1993 
yılları arasında Floransa’da Avrupa 
Üniversitesi Enstitüsü’nün başkanlı-
ğını da yapmıştır
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Normatif Güç Avrupa 
(Normative Power 
Europe) 

–Sedef EYLEMER– 

Hem akademik tartışmalarda hem 
de politika yapıcıların söylemle-
rinde oldukça önemli yer tutan 
“Normatif Güç Avrupa” kavramı, 
Avrupa Birliği’nin (AB) uluslararası 
alandaki rolüne ilişkin bir nitelen-
dirmedir. AB’yi uluslararası alan-
da diğer aktörlerden farklı bir güç 
olarak konumlandıran bu kavram, 
2000’li yılların başında Ian Manners 
tarafından ortaya konmuştur. Man-
ners’a göre; AB’nin normatif gücü 
uluslararası alanda temsil ettiği ve 
yaymaya çalıştığı normlara daya-
lı olarak “normal” görülen fikirleri 
ve uygulamaları şekillendirebilme 
yeteneğinden kaynaklanmaktadır. 
Böylece AB, uluslararası alanda di-
ğer aktörler üzerinde normatif ilke 
ve uygulamalarına dayalı bir etkide 
bulunmaktadır. Zira AB’nin dayan-
dığı barış, özgürlük, demokrasi, hu-
kukun üstünlüğü, insan hakları gibi 
temel normlar, Birliğin sadece kendi 
iç düzeninde değil, dış politikaların-
da ve dış ilişkilerinde de merkezi bir 
yere oturtulmuştur. AB dış ilişkile-
rinde normatif gücünü söz konusu 
normları üçüncü ülkelere aktarma-
ya ve yaymaya çalışarak yansıtmak-
ta ve kendi uluslararası kimliğini 
bu temelde yapılandırmaktadır. Bu 
bağlamda AB’nin kendi norm ve de-
ğerlerini aktararak diğer aktörlerin 
davranışlarını etkileyebilme yete-
neği Birliği uluslararası alanda farklı 
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türde bir uluslararası aktör olarak 
konumlandırmaktadır. Bu açıdan 
normatif güç perspektifi AB’nin yap-
tıklarından ziyade, onun ne olduğu 
ile ilgilidir. 

AB’nin dayalı olduğu normatif ilke-
ler tarihsel süreç içerisinde Birlik 
müktesebatında giderek daha net 
bir biçimde ortaya konmuştur. Bir-
liğin dış ilişkileri artan bir biçimde 
bu normlardan beslenmekte ve bu 
normlar temelinde koşullanmakta-
dır. Bu temelde Manners AB mükte-
sebatındaki beş temel normu “ba-
rış, özgürlük, demokrasi, hukukun 
üstünlüğü, insan haklarına ve temel 
özgürlüklere saygı” olarak sırala-
maktadır. Bunların dışında dört ikin-
cil norm olarak ise “sosyal dayanış-
ma, ayrımcılık yasağı, sürdürülebilir 
kalkınma ve iyi yönetişim ilkeleri”ne 
işaret etmektedir. AB’nin komşu-
ları ile olan ayrıcalıklı ilişkilerinin 
“ortak değerlere karşılıklı bağlılık” 
temelinde şekilleneceğini ortaya 
koyması normatif ilke ve hedefleri 
Avrupa Komşuluk Politikası’nın da 
merkezine taşımıştır. Birliğin Avru-
pa Komşuluk Politikası çerçevesinde 
doğu ve güney komşularına üyelik 
vaadinde bulunmaksızın demokra-
si, insan haklarına saygı, hukukun 
üstünlüğü gibi kendini tanımladığı 
normları aktarma hedefi Normatif 
Güç Avrupa tartışmalarının bu po-
litika kapsamında da ele alınmasına 
yol açmıştır. 
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Normlar Hiyerarşisi 
(Hierarchy of Norms)

–Narin İDRİZ–

Normlar hiyerarşisi, bir hukuk sis-
teminde, hukuki tasarrufların dikey 
bir sıralaması olduğu ve hiyerarşinin 
alt sıralarında yer alan tasarrufların 
üst sıradakilere tabi olduğu fikrini 
ifade etmektedir.

Avrupa Birliği (AB) hukuku birin-
cil hukuk ve ikincil hukuk üzerine 
kuruludur. Günümüzde AB hukuku 
normlar hiyerarşisi yukarıdan aşağı-
ya şu dört ana katmandan oluşmak-
tadır:

1. Avrupa Birliği Antlaşması (ABA); 
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Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hak-
kında Antlaşma (ABİHA), Ant-
laşmalara ekli Protokoller ve 
Temel Haklar Şartı;

2. Avrupa Birliği Hukukunun Ge-
nel İlkeleri;

3. Uluslararası anlaşmalar;

4. İkincil hukuk.

Normlar hiyerarşisinin en üstünde, 
Lizbon Antlaşması’nın (2009) yü-
rürlüğe girmesini takiben, kurucu 
antlaşmalar ve Temel Haklar Şartı 
biçimindeki birincil hukuk ve ayrıca 
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 
içtihat hukuku ile belirlenen AB hu-
kukunun genel ilkeleri yer almakta-
dır. Ardından, ABİHA md. 218’deki 
usule göre müzakere edilen ve AB 
tarafından akdedilen uluslararası 
anlaşmalar gelmektedir. Son olarak, 
hiyerarşide bir alt kademede yer 
alan ve yalnızca üzerinde yer alan 
tasarruf ve anlaşmalara uygun ol-
ması halinde geçerli olan ikincil hu-
kuk gelmektedir.

İkincil hukukun en önemli araçları 
ABİHA md. 288’de düzenlenmekte-
dir. Bunlar Tüzük, Direktif ve Karar 
şeklindedir. Yetki devrine dayanan 
tasarruf veya uygulama tasarrufu 
gibi yasama dışı tasarruflar, tavsiye 
ve görüş gibi bağlayıcı olmayan dü-
zenlemeler ve kurumlar arası anlaş-
malar, ilke kararları ve bildiriler gibi 
hukuki tasarruf olmayan tasarruflar 
da AB ikincil hukukunun parçasıdır. 
Kurucu antlaşmalar birçok durum-
da kullanılacak tasarruf tipini be-

lirtmektedir. Belirtilmeyen hallerde 
ise ABİHA md. 296 kurumlara, duru-
mun özelliklerine göre bir tasarruf 
tipi seçme hakkı tanımaktadır.

Ayrıca, kurucu antlaşmalar ikincil 
hukuk arasında da bir normlar hi-
yerarşisi düzenlemektedir. İkincil 
hukuk önem derecesine göre şu 
şekilde sıralanmaktadır: yasama ta-
sarrufu (ABİHA md. 289), yetki dev-
rine dayanan tasarruf (ABİHA md. 
290) ve uygulama tasarrufu (ABİHA 
md. 291).
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Olağan Yasama Usulü 
(Ordinary Legislative 
Procedure or Co–Decision 
Procedure)

–A. Aslı BİLGİN–

Maastricht Antlaşması (1993) ile 
kurucu antlaşmalara dahil edilen 
ve ortak karar prosedürü olan adı 
Lizbon Antlaşması (2009) ile olağan 
yasama usulü olarak değiştirilen, 
bugün için Avrupa Birliği’nin (AB) 
standart karar alma usulüdür. Ma-
astricht Antlaşması ile Avrupa Par-
lamentosu’nun yasama sürecindeki 
rolünün artarak Konsey ile eş değer 
konuma gelmesi için ortak karar usu-
lünü ilk kez getirmiştir. Kabul edildiği 
dönemde sınırlı alanda uygulanan 
ortak karar usulü, her reform antlaş-
masıyla uygulama alanını arttırmış, 
Lizbon Antlaşmasıyla olağan yasama 
usulü adı altında AB’nin esas karar 
alma usulü haline gelmiştir.

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) md. 289’da yapı-
lan tanım uyarınca “Olağan yasama 
usulü, Komisyon’un önerisi üzerine, 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey 
tarafından bir tüzük, direktif veya 
kararın ortaklaşa kabulünü ifade 
eder”. Bu usul ile Konsey ve Avrupa 
Parlamentosu arasında denge sağ-
lanmaya çalışılmış, iki kurum arasın-
da bir uzlaşmaya varılamazsa Kon-
sey’in karar alması engellenerek bir 
anlamda Avrupa Parlamentosu’na 
veto hakkı tanınmıştır. Böylece ta-
rafların uzlaşmaya varma şansı arttı-

rılmıştır. Bunun tek istisnası Avrupa 
Parlamentosu’nun hareketsiz kalma 
halidir. ABİHA md. 294’te düzen-
lenen bu usul kurucu antlaşmada 
atıf yapılan hallerde uygulanmakta 
olup, AB’de geçerli esas karar alma 
usulüdür.

Komisyon tarafından hazırlanan 
önerinin Konsey ve Avrupa Parla-
mentosu’na gönderilmesi ile baş-
layan bu usulde, Avrupa Parlamen-
tosu belirlediği tutumunu Konsey’e 
bildirir. Konsey’in Avrupa Parlamen-
tosu’nun tutumunu onaylaması ha-
linde tasarruf buna uygun şekilde 
kabul edilir ve süreç sonlanır. Ancak, 
Konsey’in Avrupa Parlamentosu’nun 
tutumunu kabul etmemesi halinde 
Konsey, gerekçelerini de bildirmek 
koşuluyla kendi tutumunu Avrupa 
Parlamentosu’na bildirir. Aynı şe-
kilde bu aşamada Komisyon’un da 
kendi tutumunu Avrupa Parlamen-
tosuna bildirmesi gerekmektedir. 

Avrupa Parlamentosu’nun üç ay içe-
risinde üç seçeneği bulunmaktadır. 
Konsey’in tutumunu onaylaması 
veya herhangi bir karar almaması 
durumunda tasarruf Konsey’in tutu-
muna uygun olarak karara bağlanır. 
Eğer Avrupa Parlamentosu üye tam 
sayısının çoğunluğuyla Konsey’in tu-
tumunu reddederse tasarruf önerisi 
kabul edilmemiş sayılır. Son olarak, 
Konsey’in tutumu üzerinde değişik-
lik önerisinde bulunması halinde bu 
öneri, görüşleri alınmak üzere Kon-
sey’e ve Komisyon’a bildirilir. Bildi-
rim tarihinden başlamak üzere üç 
ay içerisinde Komisyon tarafından 
değişiklikler için olumlu görüş gelir 
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ve değişiklikler Konsey tarafından 
nitelikli oy çokluğu ile kabul edilir-
se, tutum karara bağlanır. Komisyon 
tarafından değişiklikler için olumsuz 
görüş gelirse Konsey ancak oy birliği 
ile ortak tutumu kabul edebilir. Kon-
sey, Avrupa Parlamentosu’nun de-
ğişiklik önerilerini hiç kabul etmez 
ise Konsey Başkanı ve Avrupa Parla-
mentosu Başkanı’nın mutabakatıyla 
altı hafta içerisinde bir uzlaştırma 
komitesi oluşturulur. 

Konsey ve Avrupa Parlamento-
su’nun eşit sayıdaki temsilcisinden 
oluşan bu komitede karar altı haf-
ta içinde iki tarafın da Avrupa Par-
lamentosu’nun değişiklik önerdiği 
Konsey tutumu üzerinde ayrı ayrı 
yapmış oldukları oylama sonucunda 
onaylanırsa (Avrupa Parlamentosu 
için oy çokluğu, Konsey için ise ni-
telikli oy çokluğu) önerilen tasarruf 
kabul edilir. Her iki kurumda uzlaş-
maya varıp, onay vermez ise ortak 
metin kabul edilmemiş sayılır. Altı 
hafta içinde herhangi bir karar alı-
namaz ise de ortak metin kabul edil-
memiş sayılır.
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Ombudsman 
(Ombudsman)

–İlke GÖÇMEN–

Avrupa Ombudsmanı, Maastricht 
Antlaşması’ndan (1993) bu yana 
Avrupa Birliği (AB) idaresinde kötü 
yönetimin önüne geçmek ya da iyi 
yönetimi sağlamak için çaba harca-
maktadır. 

Ombudsman, Avrupa Parlamento-
su tarafından her Parlamento dö-
neminin başında o Parlamento’nun 
görev süresince seçilir ve yeniden 
atanabilir. Ombudsman seçilebil-
mek için bir kişi, Birlik vatandaşı ol-
malı, tüm medeni ve siyasi haklara 
sahip olmalı, bağımsızlık yönünden 
her türlü güvenceyi sunmalı ve ken-
di ülkesindeki en üst yargısal ma-
kamda bulunmak için aranan koşul-
ları sağlamalı veya Ombudsman’ın 
vazifelerini üstlenmek için gerekli 
kabul edilen ehliyet ve tecrübeye 
sahip olmalıdır. 

Ombudsman’ın görevi, Birlik kuru-
luşlarının faaliyetlerine ilişkin kötü 
yönetim vakalarıyla ilgili şikâyet 
temelinde veya re’sen gerekli gör-
düğü soruşturmaları yürütmek ve 
konuyla ilgili rapor hazırlamaktır. Bu 
görev tanımı; kötü yönetim, şikâyet 
ve soruşturma ile rapor yönünden 
açılabilir. Kötü yönetim, hem bir Bir-
lik kuruluşunun hukuka uygun dav-
ranıp davranmadığı hem de bunun 
ötesinde iyi yönetim ilkeleri uyarın-
ca hizmete istekli olup olmadığı ve 
halktan herhangi birinin gereği gibi 
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muamele görmesini ve haklarından 
tam olarak faydalanmasını sağlayıp 
sağlamadığı ile ilgilidir. Gerek Birlik 
vatandaşları gerek bir Üye Devlette 
ikamet eden üçüncü ülke vatandaş-
ları veya sicilde kayıtlı merkezi bir 
Üye Devlette bulunan tüzel kişiler 
Ombudsman’a başvurabilir. Om-
budsman, tam bir bağımsızlık içe-
risinde hareket ederek, bir şikâyet 
üzerine veya resen gerekli gördüğü 
soruşturmaları yürüterek kötü yö-
netim ile ilgili vargılarını bir rapor 
hâlinde gerek şikâyetçiye gerek ilgili 
Birlik kuruluşuna ve duruma göre 
Avrupa Parlamentosuna sunar. So-
ruşturmayı sonlandıran kararlar hu-
kuki bağlayıcılığa sahip olmasa da 
fiili olarak etkili olabilmektedir. 
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Onay Süreci  
(Ratification Process)

–İlke GÖÇMEN–

Kurucu antlaşmalar ve kurucu ant-
laşmaları değiştiren antlaşmalar, 
her bir üye devletin anayasal ge-
reklilikleri çerçevesinde onaya tabi 
olup belirli bir onay sürecinden 
geçmektedir. Maastricht Antlaş-
ması (1993) ile başlamak üzere, bu 
onay süreci, referandum yenilgile-
ri ve ulusal anayasa mahkemeleri 
nezdindeki itirazlar olmak üzere iki 
eğilimi ortaya çıkarmıştır. Bunlardan 
ilki “Kurucu Antlaşma Değişikliği 
Referandumları” başlığı altında ay-
rıca ele alınmıştır. 

Kurucu antlaşma değişiklikleri, 
onay süreci esnasında, zaman za-
man, kimi üye devletlerde anayasa 
mahkemeleri önünde sorgulanma-
ya başlamıştır. Örneğin Maastricht 
Antlaşması Alman Anayasa Mah-
kemesi önüne taşınmış ve Almanya, 
konuyla ilgili kararı (Brunner kararı 
(BVerfGE 89)) takiben ancak kendi 
anayasasında birtakım uyarlamalar 
yaptıktan sonra onay sürecini ta-
mamlayabilmiştir. Örneğin Lizbon 
Antlaşması Alman Anayasa Mah-
kemesi önüne taşınmış ve Alman 
Anayasa Mahkemesi, Lizbon Ant-
laşması’nı Onaylayan İşlemin Alman 
Anayasası’na uygunluğu ile ilgili iti-
razı değerlendirmiş ve belirli kayıt-
larla bu işlemi Alman Anayasası’na 
uygun bulmuştur (Lisbon kararı (2 
BvE 2/08)). Yine Lizbon Antlaşması 
Çek Anayasa Mahkemesi önüne ta-
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şınmış ve Çek Anayasa Mahkemesi, 
Lizbon Antlaşması’nın Çek Anaya-
sası’na uygunluğu ile ilgili itirazı iki 
farklı kez değerlendirmiş ve her iki-
sinde de Çek Anayasası’na aykırılık 
tespit etmemiştir (Pl. ÚS 19/08 ve 
Pl. ÚS 29/09). 
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Optimum Para Alanı 
Teorisi (Theory of 
Optimum Currency Area)

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

Bir ülke için para birliğine katılma-
nın maliyeti, ülkenin ekonomi po-
litikasının en önemli araçlarından 
biri olan para politikasını belirleme 
özgürlüğünü kaybetmesi veya diğer 
bir ifadeyle ulusal para politikası 

yürütememesidir. Para birliğine ka-
tılan ülkenin merkez bankası, diğer 
ülke paraları karşısında parasının 
değerini değiştirememekte, dola-
şımdaki para miktarını belirleyeme-
mekte veya kısa-dönem faiz oranla-
rını etkileyememekte; kısacası fonk-
siyonlarını yitirmektedir.

Oluşturulan bir para birliğinin söz-
konusu maliyetler ve yaratacağı 
faydalar göz önünde bulundurula-
rak optimum para alanı olup olma-
dığı konusu, iktisatçılar için önemli 
bir araştırma alanıdır. Konu ile ilgili 
çalışmaların ilki, Mundell’in 1961 
yılında yaptığı çalışmadır. Mundell 
ilgili çalışmasında, ülkeler veya bir 
ülkenin bölgeleri arasında yaratılan 
bir para birliğinin iyi işlemesi için 
gereken koşulları belirlemiştir. Mun-
dell’in çalışması, Geleneksel Opti-
mum Para Alanı Teorisi’nin öncüsü 
kabul edilmektedir. Mundell’e göre, 
para birliğine katılan ülkeler veya bir 
ülkenin bölgeleri bir asimetrik şoka 
maruz kaldığında, denkleşme için 
reel döviz kurlarında bir ayarlama 
veya tam emek mobilitesi ya da her 
iki koşulun bileşiminden oluşan bir 
düzenleme gerekmektedir. Reel dö-
viz kuru esnekliğinin veya tam emek 
mobilitesinin olmadığı durumlarda 
işsizliğin ortaya çıkması kaçınılmaz-
dır. 

Geleneksel Optimum Para Alanı Te-
orisi’ne göre, bir ülkenin bölgeleri 
arasında oluşturulan para birliğin-
de yaşanan asimetrik şokun denk-
leşmesinde reel döviz kurlarındaki 
değişim daha etkili olurken, ülkeler 
arasında oluşturulan para birliğinde 
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ortaya çıkan asimetrik şok için uy-
gun denkleşme faktör mobilitesinin 
varlığıdır. Teori’ye göre, ülkeler ara-
sında oluşturulan para birliğinde ya-
şanan asimetrik şokun üstesinden 
gelinebilmesi için tam emek mobi-
litesinin yanısıra işgücü piyasasında 
ve ücretlerde esnekliğin de yüksek 
olması gerekmektedir. 

Ayrıca çok sayıda ülke ile oluşturu-
lan para birliğinin, az sayıda ülke-
den meydana gelen para birliğin-
den daha optimal olduğu düşünül-
mektedir. Ancak diğer taraftan, ülke 
sayısının artması da para birliğinden 
elde edilecek faydanın azalmasına 
neden olan bir faktördür. O neden-
le para birliğinin genişliği konusu 
önem arz eden bir konudur. Para 
birliğinin genişliğinin sınırı, fayda ve 
maliyetin dengelendiği noktadır. 

Mundell’in öncülük ettiği Gelenek-
sel Optimum Para Alanı Teorisi, fark-
lı iktisatçıların yaptıkların katkılar ile 
daha da geliştirilmiştir. Günümüzde 
bir para birliğinin optimumluğu, altı 
temel kritere dayanılarak belirlen-
mektedir. Optimum Para Alanı kri-
terlerinden ilki, Mundell’in savun-
duğu tam emek mobilitesi kriteridir. 
İkinci kriter, McKinnon tarafından 
1963 yılında benimsenen dışa açık-
lık kriteridir. McKinnon’a göre dış ti-
carette dışa açık ve birbirleriyle tica-
ret hacmi fazla olan ülkeler arasında 
hayata geçirilen para birliği optimal-
dir. Üçüncü kriter, Kenen tarafından 
1969 yılında öne sürülen ürün fark-
lılaştırmasıdır. Kenen’e göre benzer 
ürünler üretip, ilgili ürünlerde fark-
lılaştırmaya giden ülkelerde orta-

ya çıkacak bir ekonomik şok, döviz 
kuru değişikliğine gerek olmaksızın 
giderilebilir. Bu nedenle, benzer 
ürünler üretip, ilgili ürünlerde fark-
lılaştırmaya giden ülkeler arasında 
oluşturulan para birliği optimaldir.

Optimum Para Alanı kriterlerinden 
dördüncüsü, ülkelerin ters eko-
nomik şoklarla karşılaşması duru-
munda birbirlerine mali transferde 
bulunabilmeleridir. Bu kriter, üye 
ülkeler arasında finansal entegras-
yonun sağlanmış olmasına işaret 
etmektedir. Beşinci Optimum Para 
Alanı kriteri, ekonomik şok ile karşı 
karşıya kalan ülkelerin benzer çö-
züm yollarına başvurmalarıdır. An-
cak unutulmamalıdır ki enflasyonla 
veya işsizlikle mücadelede tek ve en 
iyi çözüm yolu yoktur. Önemli olan 
ülkelerin benzer politika tercihle-
rinde bulunmaları ve birbirleriyle 
uyumlu çözüm alternatiflerini tercih 
etmeleridir. Son kriter ise para ala-
nını oluşturan ülkelerin kendi ulusal 
ekonomik çıkarlarından çok, para 
birliğinin çıkarlarına öncelik verme-
leridir. Diğer bir ifade ile para birliği 
önceliği, ulusal önceliklerden daha 
ön planda yer almalıdır. 
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Orantılılık İlkesi (Principle 
of Proportionality)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Katmanlı yetki ilkesi / subsidiarite 
ilkesi ile birlikte AB’nin yetkilerini 
kullanmasını düzenleyen bir ilke-
dir. Bu ilke Avrupa Birliği (AB) ta-
sarrufunun yoğunluk derecesini ve 
AB’nin müdahalesinin dozajını be-
lirlemede etkindir. Tasarrufun içe-
rik ve şeklinin kurucu antlaşmaların 
amaçlarının gerçekleştirilmesi nok-
tasında gereğinden öteye geçme-
mesi gerekliliğini sağlar. Orantılılık 
ilkesi AB’nin bütün yetki çeşitlerine 
şamil olduğundan sadece münhasır 
olmayan yetki alanlarında uygula-
nabilen subsidiarite ilkesinden daha 
geniş uygulanma alanına sahiptir. 
Ayrıca ulusal hukukta da uygulama 
alanına sahiptir, çünkü AB hukuku 
açısından Üye Devletlerin AB huku-
ku tarafından yönetilen veya AB hu-
kukunun kapsamına giren alanlar-
da (AB tasarruflarının uygulanması 
veya ulusal tasarrufların özellikle 
serbest dolaşım ve ekonomi huku-
ku alanında, AB hukukuna uygunlu-
ğu gibi) tasarruf yaparken ve takdir 
yetkilerini kullanırken orantılı olma 
gereği bulunmaktadır. 

Orantılılık ilkesi bir amaç–araç iliş-
kisine dayanır, belirlenen amacın 
gerçekleştirilmesi için en uygun ve 

en münasip, en az kısıtlayıcı, isti-
lacı, detaycı ve külfetli, öngörülen 
amaca ulaştırma adına asgari de-
zavantaj ve zarara sahip, hedef için 
gerekli düzenleme açısından asgari 
yoğunluk ve dozajdaki tasarrufun 
seçilmesi imkanını sunar. Genel ta-
birle, kırıcı varken fındığı kırmak için 
balyoz kullanmama talimatıdır. AB 
kurumlarının özellikle kişileri etkile-
yen tasarruf yaparken orantılı olma-
sını temin eder. Bu itibarla, liberal 
anayasacılık ve hak ve serbestiye 
dayalı anayasa anlayışı çerçevesin-
de tasarrufun kişisel çıkarlar, haklar 
ve temel serbestilere riayet ve saygı 
içerisinde seçilmesi ve yapılmasını 
öngörür.
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Orantılılık İlkesi: İç 
Pazar Yönüyle (Principle 
of Proportionality: 
Regarding Internal 
Market)

–İlke GÖÇMEN–

Orantılılık ilkesi, iç pazara erişmeye 
yönelik tekniklerden negatif bütün-
leşmenin alt unsurlarından olan 
vatandaşlık temelinde ayrımcılık 
yasağı ve kısıtlama yasağı çerçeve-
sinde karşımıza çıkmaktadır. Bu ilke 
bu bağlama oturtulduktan sonra 
açıklanacaktır. 

Orantılılık ilkesinin iç pazardaki ko-
numu şöyle özetlenebilir. Yerleşik 
içtihat hukukuna göre bir ulusal ön-
lem, temel serbestîler bakımından, 
vatandaşlık temelinde doğrudan 
ayrımcılık veya vatandaşlık teme-
linde dolaylı ayrımcılık veya kısıt-
lama oluşturuyorsa, kural olarak, 
yasaktır, ancak haklı gösterme ile 
AB hukukuna uygun hale gelebilir. 
Böyle bir önlem, vatandaşlık teme-
linde doğrudan ayrımcılık oluşturu-
yorsa yalnızca kurucu antlaşmadaki 
istisnalar ile ve orantılılık ilkesi ile 
uyumlu olmak kaydıyla haklı gös-
terilebilir. Böyle bir önlem, vatan-
daşlık temelinde dolaylı ayrımcılık 
veya kısıtlama oluşturuyorsa hem 
kurucu antlaşmadaki istisnalar hem 
de kamu yararına ilişkin ağır basan 
sebepler ile ve orantılılık ilkesi ile 
uyumlu olmak kaydıyla haklı göste-
rilebilir.

Orantılılık ilkesi, uygunluk, gerek-
lilik ve dar anlamda (stricto sensu) 
orantılılık olmak üzere üç alt unsu-
ra ayrılarak açıklanabilir. Uygunluk 
unsuru gereği, ihtilaflı ulusal önlem 
güdülen meşru sebebe erişmek 
için gerçekten de uygun olmalı, bir 
başka deyişle araç ile amaç arasın-
da sebep–sonuç ilişkisi veyahut da 
illiyet bağı var olmalıdır. Gereklilik 
unsuru gereği, ihtilaflı ulusal önlem 
güdülen meşru sebebe erişmek için 
gerçekten de gerekli olmalı, bir baş-
ka deyişle aynı amaca, serbest do-
laşımı daha az kısıtlayacak başka bir 
alternatif araç ile erişmek mümkün 
olmamalıdır. Dar anlamda (stric-
to sensu) orantılılık gereği, ihtilaflı 
ulusal önlem ile neden olunan de-
zavantajlar güdülen meşru sebep 
karşısında orantısız olmamalı, bir 
başka deyişle araç ile amaç arasında 
bir dengeleme yapılmalıdır. Avrupa 
Birliği Adalet Divanı (ABAD), oran-
tılılık ilkesini genellikle uygunluk ve 
gereklilik alt unsurlarına ayırarak 
ele almakta, dar anlamda (stricto 
sensu) orantılılık unsuru genellikle 
ayrıca ele alınmamaktadır. 

Okuma Listesi

de Búrca, Gráinne. “The Principle of 
Proportionality and its Application 
in EC Law”, Yearbook of European 
Law, Cilt: 13, 1993, s. 105–150.

Göçmen, İlke. “Avrupa Birliği İç Pa-
zar Hukukunda Temel Serbestîlerin 
Tahdidinin Meşru Sebebinin Sınırı 
Olarak Orantılılık İlkesi”, Avrupa Bir-
liği ve Uluslararası Ekonomik İlişki-
ler Anabilim Dalı 25 Yıl Armağanı, 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 857

Ankara: Ankara Üniversitesi Basıme-
vi, 2017, s. 217–247.

Prechal, Sacha. “Free Movement 
and Procedural Requirements: Pro-
portionality Reconsidered”, Legal 
Issues of Economic Integration, Cilt: 
35, Sayı: 3, 2008, s. 201–216.

Orta Avrupa Serbest 
Ticaret Anlaşması 
(Central European 
Free Trade Agreement 
(CEFTA))

–Seven ERDOĞAN–  

Çoğunluğu Güneydoğu Avrupa’da 
yer alan ülkeler arasında imzalanmış 
bir uluslararası ticaret anlaşmasıdır. 
Anlaşma Visegrad ülkeleri (Bkz. Vi-
segrad Grubu) olarak da bilinen Çe-
koslovakya, Macaristan ve Polonya 
arasında 1992 yılında Krakow’da im-
zalanarak varlık kazanmıştır. 1994 yı-
lından beri yürürlüktedir. 2006 yılın-
da güncellenerek modern ve iddialı 
yeni nesil bir ticaret anlaşması görü-
nümü kazanmıştır. İmzacı devletler, 
bu anlaşma yoluyla Batı Avrupa’da-
ki kurumlara üye olma hedeflerine 
ulaşmak üzere ortaklaşa bir çaba 
içinde olmayı hedeflemiştir. Ayrıca 
siyasal sistem olarak demokrasi ve 
ekonomik olarak da serbest piyasa 
ekonomisinin kendi ülkelerinde yer-
leşmesini sağlamak üzere işbirliği 
yapmaya karar vermişlerdir. Bu he-
defler dikkate alındığında anlaşma-
nın, tarafı olan ülkeleri Avrupa Birli-
ği (AB) üyeliğine hazır hale getirmek 

amacıyla oluşturulduğu sonucuna 
varılabilir. Anlaşmanın sekretarya 
faaliyetleri, Brüksel merkezli olarak 
yürütülmektedir. Arnavutluk, Bos-
na Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, 
Karadağ, Kosova, Kuzey Makedon-
ya, Moldova, Romanya, Sırbistan 
ve Slovenya anlaşmaya sonradan 
1996-2007 yılları arasında taraf ol-
muştur. Bulgaristan, Çek Cumhuri-
yeti (Çekya) Hırvatistan, Macaristan, 
Polonya, Romanya, Slovakya ve Slo-
venya AB’ye üye olarak anlaşmadan 
çekilmek zorunda kalmıştır. Çünkü 
AB’ye üye olan ülkeler ticaretle ilgili 
konulardaki tüm yetkilerini Birliğe 
devretmektedir. Mevcut durumun-
da anlaşmanın tarafları Arnavutluk, 
Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, 
Kuzey Makedonya, Moldova ve Sır-
bistan’dır. Herhangi bir ülkenin bu 
anlaşmaya üye olması bazı koşulları 
karşılamasına bağlıdır. 2005 yılında 
Zagreb’de gerçekleşen toplantıda 
belirlenen koşullardan ilki Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olmak 
ya da DTÖ’nün dünya ticareti dü-
zenlemek için geliştirdiği kurallara 
bağlı olmaktır. İkincisi AB ile ortaklık 
ilişkisi kurmuş olmaktır. Sonuncusu 
ise anlaşmaya taraf olan ülkelerden 
biriyle arasında serbest ticaret an-
laşması olmasıdır. Geçmişte defalar-
ca güncellenen Orta Avrupa Serbest 
Ticaret Anlaşması’nın günümüzde 
dört öncelik alanı bulunmaktadır. 
Bunlar: “Ticaretin kolaylaştırılması, 
hizmet ticaretinin arttırılması, ya-
tırımların arttırılması ve şeffaflığın 
sağlanması”dır. 

Anlaşma, sözkonusu öncelik alanları 
ile uyumlu olacak şekilde oluşturul-
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muş komite ve alt komitelerden teş-
kil eden bir yapı aracılığıyla işlemek-
tedir. Tüm komitelerin faaliyetlerin-
den ve anlaşmanın yürürlük süre-
cinden sorumlu üst otorite niteliğin-
de “ortak komite” bulunmaktadır. 
Ortak komite, anlaşmaya taraf olan 
devletlerin ticaretten sorumlu ba-
kanlarından meydana gelmektedir 
ve senede en az bir kere toplanmak-
tadır. Ortak komitenin başkanlığı ise 
her sene taraf ülkeler arasında alfa-
betik sıraya göre devreden bir akışla 
yürütülmektedir. Anlaşma kapsa-
mındaki faaliyetlerin etkin bir şe-
kilde yürütülmesini sağlamak üzere 
taraf ülkeler daimî irtibat noktaları 
oluşturmuştur. Anlaşma, taraf ülke-
lerin hem ekonomik kalkınmalarına 
hem de AB ile entegre olmalarına 
hizmet eden bir mekanizma görü-
nümündedir. Orta Avrupa Serbest 
Ticaret Anlaşması’na taraf olan çok 
sayıda ülkenin tarihsel süreç içinde 
AB üyesi haline gelmeleri, pek çoğu-
nun AB üyeliği için katılım sürecini 
deneyimlemeleri ve bu ülkeler ara-
sındaki ticaret hacminin sürekli bir 
artış göstermesi anlaşmanın başarı-
ları olarak değerlendirilebilir. 
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Orta Doğu Barış Süreci 
(Middle East Peace 
Process)

–Hatice YAZGAN–

Avrupa Birliği’nin (AB) Orta Doğu 
Barış Süreci kapsamında Filistin ve 
İsrail arasındaki çatışmaya ilişkin 
resmi politikası iki devletli çözüm-
dür. AB kaynaklarında Birliğin Filis-
tin’in bağımsız ve demokratik bir 
ülke olarak, İsrail ve diğer komşuları 
ile yan yana barış ve güvenlik için-
de olmasından yana olduğu ve ça-
tışmanın çözümünün 1967 yılında 
başlayan İsrail işgaline son veren ve 
tarafların taleplerini karşılayan bir 
anlaşma ile olabileceği ifade edil-
mektedir. AB politikası, bir yandan 
çok taraflılık temelinde Orta Doğu 
Barış Süreci ile ilgili alınan başta 
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik 
Konseyi kararları ve diğer üzerinde 
mutabık kalınan anlaşmalar teme-
linde bir çözümü desteklemektir. Bu 
bağlamda AB, 2002 yılında oluştu-
rulan ve BM, AB, Rusya ve ABD’den 
oluşan “Dörtlü” ya da “Orta Doğu 
Dörtlüsü” olarak anılan “Quartet” 
içinde yer almıştır. Quartet 2003 yı-
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lında BM Güvenlik Konseyi kararı ile 
onaylanan “Yol Haritası” temelinde 
soruna üç aşamalı bir çözüm süreci 
öngörmüş, kabul ettiği şiddetsizlik, 
İsrail’in tanınması ve geçmiş anlaş-
maların kabulü ilkeleri ile hareket 
etmiştir. 

AB, diğer yandan kendi mekaniz-
maları da kullanarak İsrail ve Filistin 
ile ilgili politikalar üretmiştir. Buna 
göre, Filistin ve İsrail Avrupa Kom-
şuluk Politikası kapsamında değer-
lendirilmektedir. Avrupa Komşuluk 
Politikası yapıları ile AB, Filistin ile 
1997 yılında bir ortaklık ve işbirliği 
anlaşması imzalanmış ve 2013 yı-
lında karşılıklı ekonomik ve siyasi 
işbirliğini düzenleyen yeni bir eylem 
planı oluşturulmuştur. Bu planda da 
AB, Orta Doğu Barış Sürecine ilişkin 
geleneksel pozisyonunu devam et-
tirmiştir. AB, Avrupa Komşuluk (ve 
Ortaklık) Aracı ile Filistinlilere en 
fazla dış yardımı sağlayıcı konumun-
dadır. AB ve İsrail arasındaki ilişkiler 
de yine Avrupa Komşuluk Politikası 
kapsamında yürütülmektedir ancak 
2000 yılından beri yürürlükte olan 
Ortaklık Anlaşması, Avrupa-Ak-
deniz Ortaklığı (Barselona süreci) 
kapsamında oluşturulmuştur. AB 
ve İsrail arasında ekonomik ve si-
yasi işbirliğini detaylandıran eylem 
planı 2005 yılında kararlaştırılmıştır. 
Bölgesel İşbirliği kapsamında yine 
AB çatısı altında İsrail, Filistin ve 
Ürdün Avrupa Barış İnşası Girişimi 
(European Peacebuilding Initiaitive) 
adı ile Barış Sürecinde sivil toplum 
kuruluşlarının da yer aldı sınır-ötesi 
işbirliği programlarının yer aldığı bir 
program yürütülmektedir. Ayrıca, 

AB 2005 yılında Rafah Geçiş Nok-
tası için bir Sınır Yardım Misyonu 
(European Union Border Assistan-
ce Mission for the Rafah Crossing 
Point-EUBAM Rafah) ve bir Polis 
misyonu (European Police Mission 
for the Palestinian Territories) oluş-
turmuştur. Her iki misyonun görev 
süreleri 30 Haziran 2021 tarihine 
kadar uzatılmıştır. 
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Orta Vadeli Hedef 
(Medium Term 
Objective)

–Dilek AYKUT SEYMEN–

Avrupa Birliği (AB) üyeleri tara-
fından imzalanmış olan İstikrar ve 
Büyüme Paktı’nın (İBP) (Stability 
and Growth Pact) bir parçası olarak 
hazırlanan Orta Vadeli (Bütçe) He-
defi (Medium Term Budgetary Ob-
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jectives (MTOs)), üye ülkelerin bütçe 
açıklarının ve hükümet borçlarının 
limitlerini belirlemek yolu ile maliye 
politikası yükümlülüklerini yerine ge-
tirmelerini ve sağlıklı bir mali disiplin 
oluşturabilmelerini amaçlamaktadır. 
Üye ülke hükümetleri, belirlenen bu 
hedefler ile, AB’nin mali kurallarının 
ihlal edilmesi durumunda, manevra 
ve güvenlik marjı alanı yaratarak sür-
dürülebilir bir borç düzeyinde kalma 
gereğini yerine getirmiş olacaklardır.

Orta Vadeli Hedef ile ülkelerin eko-
nomik koşulları kadar bu koşulların 
sürdürülebilirliği de dikkate alın-
maktadır. Çok büyük ve potansiyel 
anlamda riskli borç yükü olan bir AB 
üyesinin çok daha hızlı bir ilerleme 
süreci gerçekleştirmesi beklenmek-
tedir. Bunun yanında üye ülkelerden, 
ekonomik koşullarının iyi olduğu dö-
nemlerde, mali disipline uyum ko-
nusunda daha fazla çaba gösterme-
leri istenmektedir. Böylece ülkeler 
ekonomik koşullarının kötüleştiği 
dönemlerde daha esnek politikalar 
uygulama alanına sahip olacaklar, 
ekonomik daralma dönemlerinde 
ise istenen uyum hızını yavaşlatma 
şansları olabilecektir.

Orta Vadeli Hedef, bütçe dengesi he-
definin yanında çoğu zaman sürdü-
rülebilir bir borç düzeyinde kalabil-
mek için gerekli cari denge, büyüme, 
enflasyon ve işsizlik oranı gibi diğer 
makro denge göstergeleri de dahil 
edilerek yapısal reform niteliğinde 
iyileşmeyi gözetecek şekilde tanım-
lanmakta, tek seferlik geçici önlem-
ler dışarıda tutulmaktadır. 

Orta Vadeli Hedefler her üç yılda 
bir revize edilmektedir. Daha sık uy-
gulanan şekliyle ise, ülkenin kamu 
maliyesini önemli ölçüde etkileyen 
yapısal bir reformun uygulanma sü-
recinde güncelleme yapılmaktadır. 
AB ülkelerinin belirledikleri orta va-
deli bütçe hedeflerine ulaşmaları ya 
da en azından yapısal bütçe pozis-
yonlarını GSYH’nin yıllık %0,5’i kri-
ter düzeyine yaklaştırarak hedefleri 
doğrultusunda ilerlemeleri beklen-
mektedir. Eğer Üye Devletlerin ma-
liye politikaları orta vadeli hedefler-
den veya ona uyum programından 
önemli bir sapma gösterirse, Avrupa 
Komisyonu, Konsey’e Belirgin Sap-
ma Prosedürü (Significant Deviation 
Procedure) olarak adlandırılan me-
kanizmayı işletmesini önerebilir. Bu 
ulusal otoritelere çok daha ihtiyatlı 
maliye politikasına dönmeleri için 
bir fırsat vermekte ve İBP’nin ıslah 
edici Aşırı Açık Prosedürü’nün (Ex-
cessive Deficit Procedure) başlatıl-
masının önüne geçmektedir.
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Ortak Balıkçılık Politikası 
(Common Fisheries 
Policy)

–Selvi EREN–

Ortak Balıkçılık Politikası, Avrupa 
Birliği (AB) üye ülkelerindeki balıkçı-
lık kurallarını düzenleyen hem gıda 
güvenliği hem de okyanus eko-sis-
teminin sürdürülebilir kılınması 
konusunda çalışan politika alanıdır. 
1970’lerde oluşturulan Ortak Balık-
çılık Politikası’nın mevcut içeriği, 1 
Ocak 2014 itibarıyla yürürlüğe giren 
reformlar çerçevesinde belirlenmiş-
tir. 

Ortak Balıkçılık Politikası’nın altında 
4 politika başlığı yer almaktadır. Bu 
başlıklar sırasıyla balıkçılık yönetimi, 
uluslararası işbirliği, pazar ve ticaret 
politikası ile finansman yönetimidir. 
Bu kapsamda balıkçılık yönetimi 
altında AB sularındaki balık stokla-
rının devamlılığını sağlamaya ilişkin 
çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca 
Norveç, İzlanda, Fas gibi ülkelerle 
balıkçılık konusunda işbirlikleri ge-
liştirilmesi ortak politikada önemli 
bir içerik oluşturmaktadır. Üçüncü 
sıradaki başlık olan pazar ve ticaret 
politikası ise adil rekabetin yaratıl-
ması ve AB içerisinde satılan deniz 
ürünlerine ilişkin standartların be-

lirlenmesini içermektedir. 

Ortak Balıkçılık Politikası, 2014-
2020 döneminde Avrupa Denizcilik 
ve Balıkçılık Fonu ile finanse edil-
mektedir. 7 yıllık AB bütçesinden 
6 milyar 400 milyon Avro ayrılan 
Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fo-
nu’nun %11’i Avrupa Komisyonu; 
geri kalan %89’u üye ülkeler tarafın-
dan yönetilmektedir. 

Ortak Balıkçılık Politikası altında 
tüm AB ülkeleri suları tek bir bölge 
olarak kabul edilmektedir. Her yıl 
Tarım ve Balıkçılık Konseyi tarafın-
dan Uluslararası Deniz Araştırmaları 
Konseyi ve Balıkçılık Bilimsel, Teknik 
ve Ekonomik Komitesi gibi uluslara-
rası kuruluşların ve AB organlarının 
tavsiyeleri doğrultusunda av kota-
ları belirlenmektedir. Ticari balık 
stoku için belirlenen kotalar, 2020 
yılına kadar Ortak Balıkçılık Politika-
sı’nın sürdürülebilirlik hedeflerine 
ulaşma hedefine uygun olmalıdır.

Her balıkçı gemisi bireysel kota al-
maktadır. AB üyesi olmayan ülke-
lerle paylaşılan kotalar, Kuzey-Doğu 
Atlantik Balıkçılık Komisyonu gibi 
bölgesel balıkçılık yönetim kuruluş-
ları aracılığıyla ikili veya çok taraflı 
olarak kararlaştırılmaktadır.
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Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası (Common 
Foreign and Security 
Policy) 

–Arzu DEMİREL ve Burak TANGÖR–

Ortak Dış ve Güvenlik Politikası 
(ODGP), Avrupa Birliği (AB) Üye 
Devletlerinin dış ve güvenlik politi-
kası alanlarında işbirliği sağlamak ve 
uluslararası olaylar karşısında ortak 
tutum benimsemek amacıyla özel-
likle 1970’li yıllardan itibaren atılan 
bir dizi adımın sonucudur. ODGP, 
aynı zamanda, Avrupa bütünleşme-
sinin siyasi niteliğini somutlaştıran 
yönüyle de tartışmalı bir politika 
alanı olagelmiştir. 

Tarihsel olarak, ODGP’nin gelişimi 
iki ayrı dönemi içermektedir. Bun-
lardan ilki, Avrupa Siyasi İşbirliğinin 
(ASİ) ortaya çıktığı 1970’li yıllardan 
Maastricht Antlaşması’na kadar 
olan ve daha çok yayımlanan ra-
porlar ile sürecin gelişim gösterdiği 
1970-1993 arası dönemdir. Bu dö-
nem, dış ve güvenlik politikası ala-
nındaki işbirliğinin ağırlıklı olarak 
Avrupa Toplulukları (AT) çerçevesi 
dışında yürütüldüğü bir dönem ol-

muştur. İkincisi ise ODGP’nin Birlik 
bünyesinde geliştiği, düzenlemele-
rin Birlik antlaşmaları ile yapılarak 
kurumsallık ve resmiyet kazandırıl-
dığı Maastricht Antlaşması ve son-
rası dönemdir.

ODGP’nin öncülü kabul edilen ASİ, 
1970 yılında yayımlanan Davignon 
Raporu ile fiiliyat kazanmıştır. Her 
ne kadar 1970’li yıllardan itiba-
ren başvurulan bir yöntem olsa da 
ASİ’nin gelişimi, Pleven Planı (1950) 
ve Fouchet Planı (1961) girişimle-
rine dayanmaktadır. Bu planların 
başarısızlıkla sonuçlanması ve Fran-
sa’nın öncülüğünde Üye Devletler 
arasında 1959’dan itibaren dışişleri 
bakanları düzeyinde yapılan top-
lantılar, bütünleşmeye siyasi boyut 
kazandırma isteğinin varlığı Davig-
non Raporu’nun ortaya konmasında 
etkili olmuştur. Böylece 1970 yılında 
Lüksemburg’da Lüksemburg Raporu 
olarak da anılan Davignon Raporu 
kabul edilmiştir. Bundan sonra ASİ, 
dış politika konularında bir işbirli-
ği zemini olmuştur. ASİ, Topluluk 
çerçevesi dışında oluşturulan bir 
mekanizma olmuş ve Üye Devlet-
ler arasında uluslararası gelişme-
ler karşısında mümkün olduğunca 
ortak hareket edebilmek adına söz 
konusu gelişmelere karşı geliştiri-
lecek tutumların uyumlaştırılması, 
bunun için de bilgi ve görüş alışve-
rişinde bulunulması amaçlanmıştır 
Bu çerçevede dışişleri bakanlarının 
yılda dört kez toplanması öngö-
rülmüştür. ASİ’nin kurumsallaşma 
süreci, Avrupa Tek Senedi’ne ka-
dar yayımlanan raporlar ve planlar 
üzerinden yürütülmüştür. Topluluk 
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organlarının karar alma sürecinde 
etkisi bulunmamakla birlikte Top-
luluk ile ASİ arasındaki bağ, görece 
Avrupa Parlamentosu (AP) üzerin-
den somutluk kazanmıştır. Örneğin 
Avrupa Komisyonunun ASİ’nin kap-
samında yer alan konularda karar 
verme yetkisi bulunmamaktadır ya 
da alınan kararlar, Topluluk Adalet 
Divanı’nın (ATAD) denetimine tabi 
tutulmamıştır. Buna karşın 1973 Ko-
penhag Raporu ile uluslararası ge-
lişmelere ilişkin AP’ye bilgi verilmesi 
ve görüşünün alınması sağlanmıştır. 
Böylece 1976’dan itibaren Dışişleri 
Bakanları Konseyi, AP’den gelen so-
ruları cevaplamaya başlamıştır. Ni-
tekim 1974 Tindemans Raporu, dış 
politika konularının AT yetki alanına 
dahil edilmesi, AT ve ASİ şeklinde 
ikili yapının ortadan kaldırılmasını 
önermiştir. Ayrıca bütünleşme fik-
rini destekler nitelikte oyçokluğu ile 
karar alınmasını öngörmüştür. 1981 
Londra Raporu ile güvenlik alanın-
da iş birliği ASİ kapsamına alınmış 
ve ayrıca bir Sekretarya oluşturul-
muştur. 1987 yılına gelindiğinde ise 
Avrupa Tek Senedi’nde dış politika 
konularında işbirliğinin hukuki çer-
çevesi çizilerek ASİ, Topluluk bün-
yesine dahil edilmiştir. Dış ve gü-
venlik politikalarında işbirliğinin bu 
şekilde arttırılması ODGP’nin gelişi-
mine ivme kazandırırken, 1990’lar-
da yaşanan uluslararası gelişmeler 
ASİ’nin Maastricht Antlaşması’y-
la ODGP’ye dönüştürülmesinde 
önemli bir etken olmuştur.

Tüm dış ve güvenlik politikalarını 
içerecek şekilde bir ODGP’ye zemin 
hazırlayan Maastricht Antlaşma-

sı’na giden sürecin nedenleri arasın-
da, tarihsel olarak varlığını sürdüren 
ve görece benimsenen bütünleşme-
ye siyasi nitelik kazandırma ve artan 
işbirliğinin devam ettirilmesi isteği 
gösterilebilir. Dış ve güvenlik konula-
rında süregelen bu işbirliğinin, özel-
likle 1990’lı yıllarda yaşanan uluslar-
arası gelişmeler karşısında yetersiz 
kalışı da ortak bir dış ve güvenlik 
politikası ihtiyacını gözardı edileme-
yecek bir şekilde hissedilir kılmıştır. 
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle or-
taya çıkan belirsizlik ve oluşmaya 
başlayan yeni düzen, Avrupa’nın ge-
leceği ve bu yeni düzen içerisindeki 
rolü ve/veya konumunun ne olacağı 
tartışmalarında etkili olmuştur. So-
ğuk Savaş boyunca ABD güvenlik 
şemsiyesi altında olan Avrupa’nın 
otonom bir hareket kabiliyeti arayışı 
ve uluslararası gelişmelerde aktif ve 
belirleyici bir rol üstlenme isteği söz 
konusuydu. Ancak gerek Yugoslav-
ya’nın dağılması sürecinde gerek-
se Körfez Savaşı’nda Üye Devletler 
arasındaki dış politikaya karşı görüş 
ayrılıkları ve izlenen farklı politikalar 
etkin bir aktör olmanın gerisinde 
kalmasına neden olurken, AB Üye 
Devletlerinin dış politika ve güven-
lik politikalarında işbirliği ihtiyacını 
da artırmıştır. Güvenlik kavramının 
Soğuk Savaş anlayışına uygun ola-
rak askeri nitelik taşımasının aksine 
1990’lı yıllarda insani, ekonomik, 
çevre gibi farklı boyutları içerecek 
şekilde genişlemesi de farklı yakla-
şımları gerektirmiştir. Tüm bu ge-
lişmelerin tetiklediği uluslararası 
ortamda Maastricht Antlaşması ile 
ODGP hayata geçirilmiştir. Böylece 
ODGP’nin Birlik çerçevesi içerisin-
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de yer aldığı ve antlaşmalar yoluyla 
düzenlenerek karmaşık bir kurumsal 
yapı, çeşitli araçlar ve prosedürlerle 
zenginleştirildiği ikinci döneme giril-
miştir.

Maastricht Antlaşması ile ASİ’nin 
ardılı olarak öngörülen ODGP, hükü-
metlerarası nitelik taşımakta ve buna 
paralel olarak Birliğin supranasyonal 
niteliklerini yansıtan iki kurum olan 
Komisyon ve AP’ye sınırlı yetkiler 
sunmaktaydı. Kararlar ise oybirli-
ği ile alınmaktadır. Bu durum, Üye 
Devletlerin alınacak kararları veto 
edebilmesine imkân sağlamak anla-
mına gelebilirdi ki alınacak kararla-
rın engellenmesini önleme amacıyla 
Amsterdam Antlaşması’nda yapıcı 
çekimserlik usulü getirilmiştir. Ams-
terdam Antlaşması, bazı dış politika 
konularında nitelikli oy çokluğu usu-
lünü de kabul etmiştir. ODGP’nin ku-
rumsallaştırılmasına dair ilk düzenle-
me adımı da bu antlaşmayla atılmış, 
ODGP Yüksek Temsilciliği oluşturul-
muştur. (Bkz. Yüksek Temsilci)

Nice Antlaşması ile ODGP daha da 
güçlendirilmiş ve Konsey’in bazı ko-
nularda nitelikli oy çoğunluyla karar 
alması sağlanmıştır. Güçlendirilmiş 
işbirliği prosedürü getirilerek Birli-
ğin tüm üyeleri tarafından işbirliği-
nin oluşturulamaması halinde, belirli 
sayıda Üye Devletin kendi aralarında 
işbirliğine gitmesi mümkün kılınmış-
tır.

Lizbon Antlaşması ile getirilen yeni-
lik ise dış ilişkilerin yürütülmesinin 
merkezileştirilmesidir. Birlik Dışişleri 
ve Güvenlik Politikası Yüksek Tem-

silcilik makamı ve Avrupa Dış Eylem 
Servisi oluşturulmuştur. Bir diğer 
yenilik ise Lizbon Antlaşması madde 
42/7’de öngörülen ortak savunma 
maddesidir. Bir Üye Devletin kendi 
ülkesine silahlı saldırı olması halinde 
diğer Üye Devletlerin sahip oldukları 
tüm araçlarla yardıma çağrılabilmesi 
mümkün hale gelmiştir. Bu madde 
ilk kez, 2015 yılında Paris saldırısın-
dan sonra Fransa tarafından hareke-
te geçirilmiştir.

ODGP’nin kurumsal yapısına bakıldı-
ğında şu kurumlar karşımıza çıkmak-
tadır.

• AB Zirvesi (ODGP’nin tüm yöne-
timinden sorumludur.)

• Bakanlar Konseyi (ODGP’nin iş-
leyişi bakımından merkezdedir.)

• Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politi-
kası Yüksek Temsilcisi

• Avrupa Komisyonu (Lizbon Ant-
laşması ile rolü güçlendirilmiştir. 
Dış ilişkiler alanındaki konuların 
yürütülmesinden sorumludur. 
Ekonomik yaptırımlar gibi yetki 
alanına giren konularda Komis-
yon’un önerisine dayanarak ha-
reket edilir. Yüksek Temsilci Ko-
misyon üyesidir.)

• Avrupa Parlamentosu (Yük-
sek Temsilci, ODGP konusunda 
AP’ye düzenli olarak danışır, bu 
politikalar hakkında AP’ye bilgi 
verir.) 

ODGP’nin uygulanmasında başvu-
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rulan araçlar ortak strateji, ortak 
tutum ve ortak eylem olmuştur. 
ODGP’nin genel yönlendirici ilkele-
rinin belirlenmesi, bu ilkelere uygun 
hedeflerin saptanması ve bu hedef-
lerin gerçekleştirilmesi için işbirliği-
ne olanak sağlanması bu araçlarla 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ilki 
2003 yılında yayımlanan ve küresel 
tehditler ve uluslararası gelişmeler 
karşısında Birliğin üstleneceği ve/
veya üstlenmeyi arzuladığı rol ve bu 
rolü gerçekleştirmek için başvurula-
cak ilkelere, hedeflere, araçlara yer 
veren Avrupa Güvenlik Stratejisi 
de ODGP’nin uygulanmasında baş-
vurulan araçlardandır. 2008 yılında 
gözden geçirilen belge, daha sonra 
2016 yılında Avrupa Birliği Küresel 
Stratejisi olarak yenilenmiştir. 

ODGP’nin tarihsel gelişimi düşü-
nüldüğünde hükümetlerarası bir 
yöntem benimsenerek ilerlemiştir. 
Bu süreçte Üye Devletlerin dış ve 
güvenlik politikaları konusundaki 
kaygıları ve farklı çıkar ve politika-
ların uyumlaştırılmasının zorluğu 
ve egemenliğe ilişkin hassasiyetin 
etkisinden bahsetmek mümkündür. 
Söz konusu farklılaşmalar ve hassa-
siyetler gözetildiğinde bütünleşme 
sürecine olumsuz etkisi olmaması 
amacıyla ODGP kapsamında görece 
esneklik olarak değerlendirilebile-
cek iki mekanizma oluşturmuştur: 
Güçlendirilmiş İşbirliği ve Daimî 
Yapılandırılmış İşbirliği. Her ne ka-
dar, ODGP alanında kurumsallaşma 
yönünde adımlar atılıyor olsa da AB 
Üye Devletleri arasında uluslararası 
sorunlara karşı ortak bir tutum be-
nimsemesi veya ortak bir strateji 

benimsenmesi halen farklı ulusal 
çıkarlar nedeniyle zaman zaman 
mümkün olamamaktadır.
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Ortak Enerji Politikası 
(Common Energy Policy)

–Melis BOSTANOĞLU–

Ortak enerji politikasının temelleri 
2006 yılında A European Strategy 
for Sustainable, Competitive and 
Secure Energy başlıklı Yeşil Kitap ile 
atılmıştır. Bu kitapta, Avrupa Birli-
ği’nin (AB) gelişen ve değişen yeni 
düşük karbonlu enerji teknolojileri-
ne ayak uydurmasının, enerji konu-
sunda rekabetçiliğini koruyabilme-
sinin ve tüm vatandaşlarına güvenli, 
verimli enerji sunabilmesinin en iyi 
yolunun tüm AB ülkelerinin ortak 
bir enerji politikası uygulamasından 
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geçtiği belirtilmiştir. Rapor, rekabet 
edebilirlik, enerji iç piyasası, ener-
ji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, 
sürdürülebilir kalkınma, yenilik ve 
teknoloji, dış politika gibi altı eylem 
gerektiren alandaki sorunları tespit 
etmiştir ve yeni kapsamlı Avrupa 
enerji politikasına temel oluşturabi-
lecek seçenekler ortaya koymuştur. 

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma’nın 2009 yılında eklenen 
194’üncü maddesine göre, iç paza-
rın kurulması ve işleyişi bağlamında, 
çevrenin korunması ve iyileştiril-
mesi ihtiyacına yönelik olarak Birli-
ğin enerji politikası, Üye Devletler 
arasında bir dayanışma ruhu içinde: 
enerji piyasasının işlevselliğini sağ-
lamalı; Birliğin enerji arzının güven-
liğini sağlamalı; enerji verimliliği ve 
tasarrufunu, yeni çeşit yenilenebilir 
enerjilerin gelişimini teşvik etmeli 
ve enerji ağlarının bağıntılı hale gel-
mesini teşvik etmelidir. 

Ancak bu konuları ilgilendiren ortak 
enerji politikasının dışında kalan, 
Üye Devletler’in enerji kaynaklarını 
kullanma koşulları, farklı çeşit enerji 
kaynakları arasında yapacağı seçimi 
ve enerji arzlarının genel yapısı ko-
nularında kendi karar verme hakkı-
na sahiptir. 

Bu ortak enerji politikası doğrultu-
sunda da 2015 yılında Enerji Birliği 
kurulmuştur.
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Ortak Eylem   
(Joint Action) 

–Hatice YAZGAN–

Ortak eylem, ortak tutum ve or-
tak strateji ile birlikte Ortak Dış 
ve Güvenlik Politikası’nın (ODGP) 
araçlarından biri olarak Maastri-
cht Antlaşması ile tanımlanmış ve 
operasyonel bir eylem gerektiren 
spesifik durumlar için kullanılmış-
tır. Ortak eylemin uygulanabileceği 
alanlara, Avrupa’da silahsızlanma 
ve silah kontrolü konuları, nükleer 
silahların yayılmasının önlenmesi ve 
ekonomik güvenlik konuları örnek 
verilebilir. Maastricht Antlaşması 
AB üye ülkelerinin “önemli ve ortak 
çıkarları”nın olduğu alanlarda ortak 
eylem yoluyla ODGP’yi uygulayaca-
ğını belirtmiştir. (Madde j.1.2) Ortak 
eylemin uygulanmasına ilişkin pro-
sedür Maastricht Antlaşması’nda 
ortaya konmuştur. (Madde J.3) Or-
tak eylemler, AB üye ülkelerini ilgili 
konuda kabul ettikleri ulusal eylem 
ve tutumlarda bağlar. Uygulanan 
ortak eylemlere örnek olarak; Bos-
na’da insani yardım ve Mostar’da 
Batı Avrupa Birliği (BAB) desteğiyle 
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gerçekleştirilen operasyonlar gös-
terilmektedir. Lizbon Antlaşması ile 
“ortak eylem” yerine hukuki bir araç 
olarak “karar”lar (decision) kullanıl-
maya başlanmıştır. 
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Ortak Gümrük Tarifesi 
(Common Customs Tariff)

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Ortak Gümrük Tarifesi (OGT), Av-
rupa Birliği’nin (AB) Birlik dışındaki 
üçüncü ülkeler karşısında uyguladı-
ğı ve tüm üye ülkeler için aynı olan 
gümrük tarife oranları anlamına gel-
mektedir. Daha genel tanımıyla, ara-
larında Gümrük Birliği ilişkisi tesis 

eden AB Üye Devletlerinin, üçüncü 
ülkelere uyguladığı ortak gümrük 
tarifesi oranlarını ifade etmekte-
dir. Yani Birliğin kendi arasında ve 
gümrük birliği tesis ettiği Türkiye, 
Andorra ve San Marino dışındaki di-
ğer ülkelerden ithal edilen ürünlere 
uygulanan gümrük tarife oranlarıdır. 

Türkiye de AB ile 1 Ocak 1996 tari-
hinde yürürlüğe giren Gümrük Bir-
liği uyarınca Birliğin OGT’sine uyum 
sağlama taahhüdünde bulunmuş-
tur. Bu süreçte öncelikle Ankara 
Anlaşması ile Türkiye’nin Avrupa 
Ekonomik Topluluğu’na (AET) en-
tegrasyonu için üç dönem ortaya 
konmuş ve bunlardan sonuncusu 
olan nihai dönemde Türkiye ile Top-
luluk arasında bir Gümrük Birliği te-
sis edilmesi öngörülmüştür. 6 Mart 
1995 tarihinde düzenlenen Ortaklık 
Konseyi’nde alınan karar ile 1 Ocak 
1996 itibarıyla Türkiye-AB Gümrük 
Birliği yürürlüğe girmiştir. Türkiye bu 
kapsamda AB’nin OGT’sini kabul et-
miş ve ayrıca dış ticarette uygulanan 
AB mevzuatına yakınlaşma taahhü-
dünde bulunmuştur. Türkiye gerek-
tiği durumlarda gümrük tarifesini, 
OGT’deki değişikliklere uygun bir 
biçimde revize etmektedir.
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Ortak Güvenlik ve 
Savunma Politikası 
(Common Security and 
Defence Policy) 

–Burak TANGÖR–

Avrupa’da bir ortak savunma politi-
kası düşüncesi, 1948 yılında Birleşik 
Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda 
ve Lüksemburg arasında imzalanan 
Brüksel Antlaşması’na kadar geriye 
götürülebilir. Söz konusu antlaşma, 
Avrupa Savunma Topluluğu’nu kur-
ma girişiminin gerçekleşememesin-
den sonra, 1954 yılında revize edil-
miş ve Batı Almanya ile İtalya’nın 
da dahil olduğu on üyeli Batı Avru-
pa Birliği (BAB) örgütü kurulmuş-
tur. Antlaşma, bir karşılıklı savunma 
hükmü içermekteydi; ancak BAB’ın 
güvenlik ve savunma işlevleri Soğuk 
Savaş döneminde fiilen BAB üye-
lerinin tamamının da üyesi olduğu 
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü-
ne (NATO) bırakılmıştır. Batı Avrupa 
Birliği, 20. Yüzyılın sonlarına değin 
Avrupa’da güvenlik ve savunma ko-
nularının tartışıldığı ve danışıldığı 
bir forum olma özelliğini korumuş-
tur. 1991’de Maastricht’te toplanan 
BAB Bakanlar Konseyi, AB Üye Dev-
letlerini BAB’a katılmaya veya göz-
lemci statüsü kazanmaya davet et-
miştir. Mayıs 1994’te Kirchberg’deki 
(Lüksemburg) toplantıda ise Avrupa 

Birliği (AB) ile Avrupa Anlaşması 
imzalamış olan Orta ve Doğu Avru-
pa’daki ülkelere özgü bir Ortaklık 
Ülkeleri statüsü oluşturularak söz 
konusu ülkelerin BAB’ın faaliyetleri-
ne katılmasına izin verilmiştir. 

Soğuk Savaş döneminin kapanma-
sından ve Balkanlar’daki çatışmala-
rın ardından AB çatışmaların önlen-
mesi ve kriz yönetimi alanlarında so-
rumluluk alması gerektiğini görmüş-
tür. 1992 yılında Bonn’da (Almanya) 
toplanan BAB Konseyi, Petersberg 
Görevleri olarak adlandırılan faali-
yetlerde (insani yardım ve kurtarma 
görevleri; barışı koruma görevleri, 
barış sağlama dahil kriz yönetimin-
de muharebe güçlerinin görevleri) 
örgütü yetkilendirdi. Petersberg Gö-
revleri daha sonra 1997 yılında im-
zalanan (ve 1999 yılında yürürlüğe 
giren) Amsterdam Antlaşması’nda 
da yer bulmuştur (Amsterdam Ant-
laşması 17. Madde). Barışı sağlama” 
terimi, uzlaşmaya dayalı bir çözümle 
“barışı uygulama” ile eşanlamlı ola-
rak kabul edilmiştir. AB Zirvesi’nin 
ortak bir savunma politikasına yol 
açabilecek ortak bir savunma po-
litikasının aşamalı çerçevelenmesi 
dahil, Birliğin güvenliğiyle ilgili tüm 
sorunları içereceğine karar verebi-
leceği hükme bağlanmıştır (Amster-
dam Antlaşması 17. Madde). Aynı 
antlaşmada Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Temsilcisi makamı 
oluşturulmuştur. Söz konusu maka-
mın, AB’nin dış politika konularında 
tek sesliliğini sağlaması ve AB’nin 
dış politikadaki yüzü olması amaç-
lanmıştır. 
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Aralık 1998’deki Birleşik Krallık ve 
Fransa arasındaki Saint Malo Zirve-
si’nde AB’nin güvenilir askeri güç-
ler tarafından desteklenen otonom 
eylem kapasitesine sahip olması 
gerektiği konusunda iki ülkenin li-
derleri anlaştılar. Akabinde, Hazi-
ran 1999 Köln AB Zirvesi’nde Üye 
Devletler Birliğin askeri kuvvetlerle 
desteklenecek otonom eylem kapa-
sitelerini geliştirmek arzusunu teyit 
etmişler ve askeri operasyonların 
analizi, planlanması ve yürütülme-
si için kurumsal düzenlemelerin 
yapılması gerekliliği konusunda 
anlaşmışlardır. Dahası, Üye Dev-
letler özellikle kriz yönetimi ope-
rasyonlarına uygun askeri güçler 
ve karargahlar geliştirme ihtiyacını 
belirterek konuşlandırılabilir kuv-
vetlerin ya NATO varlıklarından ya 
da AB Üye Devletlerinin ulusal veya 
çok uluslu katkılarından oluşan bir 
havuzdan alınmasını öngörmüştür. 
Köln AB Zirvesi’nde, OGSP’nin ba-
şarılı bir şekilde oluşturulması için 
gerekli görülen ilkeler de ana hatla-
rıyla belirlenmiştir. Zirve’de, ayrıca, 
BAB’ın işlevlerinin AB’ye dahil edil-
mesi öngörülmüştür. Son olarak, 
Amsterdam Antlaşması ile oluştu-
rulmuş olan Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası (ODGP) Yüksek Temsilcisi 
olarak Javier Solana atanmıştır.

AB’nin uluslararası çabalarda ön 
saflarda yer aldığı bir alan olan sivil 
kriz yönetimi, AB’nin Ortak Güven-
lik ve Savunma Politikası’nın önemli 
bir parçasını oluşturmakta ve Sivil 
Temel Hedefler tarafından yönlen-
dirilmektedir. İlk Sivil Temel Hedef, 
2000 Feira AB Zirvesi toplantısında 

belirlenmiştir. AB Zirvesi, polislik, 
hukukun üstünlüğü, sivil idare ve 
sivil korumayı AB için dört öncelik-
li alan olarak tanımlamıştır. Polislik 
alanında, AB Üye Devletlerinin kriz 
yönetimi operasyonları için toplu 
olarak 5.000’e kadar polis memuru 
sağlayabileceği ve 1000 polis me-
murunu yüksek hazırlıklı bir şekilde 
30 gün içinde görevlendirilebileceği 
gibi somut hedefler belirlenmiştir. 
AB Üye Devletleri ayrıca sivil polislik 
için bir dizi kilit görev tanımlamışlar-
dır (Yerel polisin gözlenmesi, yerel 
polise danışmanlık hizmeti verilme-
si ve/veya yerel polisin eğitilmesi, iç 
krizlerin ve çatışmaların önlenmesi 
veya hafifletilmesi, çatışma sonrası 
acil durumlarda kanun ve düzenin 
yeniden sağlanması ve yerel polisin 
insanların korunmasında desteklen-
mesi). 

2000 yılında, Marsilya’daki (Fran-
sa) BAB Bakanlar Konseyi, örgütün 
yeteneklerini ve işlevlerini AB’ye 
devretmeyi kabul etmiştir. 1 Ocak 
2002’de, Batı Avrupa Birliği Gü-
venlik Araştırmaları Enstitüsü ve 
Uydu Merkezi, sırasıyla Avrupa Bir-
liği Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü 
(EUISS) ve Avrupa Birliği Uydu Mer-
kezi (EUSC) olmuştur. 2004 yılında 
kurulan Avrupa Savunma Ajansı 
(EDA), BAB içindeki silahlanma ör-
gütü ve grubu tarafından atılan te-
meller üzerine inşa edilmiştir.

2001 Göteborg AB Zirvesi üç öncelik 
alanı için somut hedefler belirlemiş-
tir. Buna göre, 2003 yılına kadar AB, 
hukukun üstünlüğü alanındaki kriz 
yönetimi operasyonları için hazır-
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lanmış ve 30 gün içinde görevlen-
dirilebilecek 200 hâkim ve savcıya 
sahip olması kararlaştırılmıştır. Ay-
rıca, sivil idare alanında bir uzman-
lar havuzu oluşturmayı (genel idari, 
sosyal ve altyapı işlevleri) ve tümü 
çok kısa sürede konuşlandırılabi-
len 2.000 kişiye kadar sivil koruma 
ekipleri sağlamayı hedeflemiştir. AB 
Zirvesi 3-7 saat içinde gönderilebile-
cek 10 uzmandan oluşan 2-3 değer-
lendirme / koordinasyon ekibinin 
oluşturulmasını öngörmüştür.

Konsey Ortak Eylemi tarafından 
Bosna ve Hersek’te Avrupa Birli-
ği Polis Misyonu’nun (EUPM/BiH), 
Mart 2002’de oluşturulmasından 
2020 yılına değin, Ortak Güvenlik ve 
Savunma Politikası kapsamında üç 
farklı kıtada otuzdan fazla sivil mis-
yon ve/veya askeri operasyon baş-
latılmıştır. Mart 2003’te AB ve NATO 
arasında AB liderliğindeki kriz yö-
netimi operasyonları için NATO var-
lıklarından ve yeteneklerinden ya-
rarlanmasına izin veren Berlin Artı 
Anlaşması olarak bilinen düzenle-
meler kabul edilmiştir. Berlin Artı 
anlaşmasının imzalanması, AB’nin 
ilk askeri operasyonu olan Concor-
dia Operasyonunun Aralık 2003’te 
Makedonya Cumhuriyeti’nde başla-
tılmasına olanak sağlamıştır. 

AB Zirvesi tarafından 12-13 Aralık 
2003 tarihlerinde kabul edilen Av-
rupa Güvenlik Stratejisi, Ortak Dış 
ve Güvenlik Politikası için kavram-
sal çerçeve sağlamıştır. 2003 yılında 
ABD öncülüğündeki Irak işgali ne-
deniyle AB Üye Devletleri arasında 
yaşanan bölünme, AB düzeyinde iç 

uyumu artırmak için ortak bir stra-
tejik vizyona olan ihtiyacı arttırmıştı. 
Bu sebeple AB Üye Devletleri döne-
min ODGP Yüksek Temsilcisi Javier 
Solana’yı böyle bir strateji hazırla-
makla görevlendirdiler. “Daha İyi 
Bir Dünyada Güvenli Bir Avrupa” 
başlıklı belge AB tarihinde ilk defa 
Birliğin güvenlik ortamını analiz et-
miş ve başlıca güvenlik sınamalarını 
tanımlamış, bu güvenlik sınama-
larının AB’ye olası siyasi etkilerini 
belirtmiştir. Söz konusu belge, 2008 
yılında gözden geçirilerek “Avrupa 
Güvenlik Stratejisinin Uygulanması-
na İlişkin Rapor: Değişen Bir Dünya-
da Güvenliği Sağlamak” adıyla gün-
cellenmiştir.

Brüksel’deki 2004 Sivil Yetenekler 
Taahhüt Konferansı’nda Sivil Temel 
Hedefe ulaşıldığı ve hatta aşıldığı 
tespit edildikten sonra, Sivil Temel 
Hedef 2008’i belirleme çalışmala-
rına başlanmıştır. Sivil Temel Hedef 
2008, Feira’da belirlenenlere iki 
yeni öncelik eklemiştir: Misyonları 
izleme ve AB Özel Temsilcileri için 
destek. Ayrıca, AB’nin eşzamanlı 
görevler yürütme ihtiyacı vurgu-
lanmıştır. Belgede ayrıca, AB’nin 
güvenlik sektörü reformuna katkıda 
bulunması ve silahsızlanma, sefer-
berliğin kaldırılması ve yeniden bü-
tünleşme süreçlerini desteklemesi 
gerektiği belirtilmiştir.

2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon 
Antlaşması’nda Avrupa Güvenlik 
ve Savunma Politikası adı Ortak Gü-
venlik ve Savunma Politikası olarak 
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değiştirilmiştir. Avrupa ifadesi yeri-
ne “ortak” kullanılması, söz konusu 
siyasa alanında daha bütünleşmeci 
bir evreyi çağrıştırması bakımından 
önem taşımaktadır. Nitekim, Liz-
bon Antlaşması’nda karşılıklı yar-
dım (ABA 42. madde) ve dayanışma 
(ABİHA 222. madde) hükümleri yer 
almaktadır. Karşılıklı yardım hükmü 
içeren Lizbon Antlaşması’nın kabul 
edilmesinin ardından, BAB’nin tüm 
işlevleri etkin bir şekilde AB’ye dahil 
edilmiştir. 2009 Lizbon Antlaşması 
(ABA Madde 42) Petersberg görev-
lerini genişletmiştir (İnsani yardım 
ve kurtarma görevleri, çatışma ön-
leme ve barışı koruma görevleri, 
barış sağlama dahil olmak üzere kriz 
yönetiminde muharebe güçlerinin 
görevleri, ortak silahsızlanma ope-
rasyonları, askeri tavsiye ve yardım 
görevleri; çatışma sonrası istikrar-
laştırma görevleri).

Lizbon Antlaşması’nda, ayrıca, 
ODGP Yüksek Temsilcisinin adı Bir-
lik Dışişleri ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi olarak değişmiştir. 
Yüksek Temsilci, hem Dışişleri Kon-
seyi’ne başkanlık etmekte hem de 
Avrupa Komisyonu Başkan Yardım-
cısı olarak görev almaktadır. Bu iki 
farklı görev, Yüksek Temsilciye, dış 
ve güvenlik politikalarında Birliğin 
tüm varlıklarını bir araya getirerek, 
kriz yönetiminde kapsamlı bir yakla-
şım uygulamasına olanak tanımak-
tadır. Antlaşmadaki bir başka ye-
nilik, Avrupa Dış Eylem Servisi’nin 
kurulmasıdır. 2011 yılında faaliyete 
geçen birim, Birliğin dış ilişkilerinin 
yürütülmesinde Konsey ile Komis-
yon arasında daha iyi bir koordinas-

yonun kurulmasını sağlayarak, dış 
politika ile dış ilişkiler arasında bir 
eşgüdümün kurulmasını kolaylaştır-
mıştır. 

Daimî Yapılandırılmış İşbirliği, “as-
keri kabiliyetleri daha yüksek kriter-
leri karşılayan ve bu alanda en zorlu 
görevler için birbirlerine karşı daha 
bağlayıcı taahhütlerde bulunan 
Üye Devletlere’ yönelik bir düzen-
lemedir (ABA, 42. Madde). Ortak 
Güvenlik ve Savunma Politikası’nın 
geliştirilmesinde yeni bir aşamaya 
ve güvenlik ve savunma alanında AB 
için daha iddialı bir role katkıda bu-
lunmak üzere tasarlanmıştır. Bunun 
için Üye Devletler, teçhizat harca-
malarına ilişkin hedeflere ulaşmak 
için işbirliği yapmaya, askeri dona-
nımı uyumlu hale getirmeye, lojistik 
ve eğitimi koordine etmeye teşvik 
edilmektedir. Antlaşma’nın “güç-
lendirilmiş işbirliği” hükümlerinin 
aksine (ABA 20. Madde), bu düzey-
de işbirliğinin gerçekleşmesi için 
gerekli asgari devlet sayısı yoktur. 
Ayrıca Antlaşma, Avrupa Savunma 
Ajansı’nın Üye Devletlerin katkıları-
nın düzenli bir şekilde değerlendi-
rilmesine katkıda bulunmasını şart 
koşmaktadır (ABA 42. Madde).

Haziran 2016’da Avrupa Birliği’nin 
Dış ve Güvenlik Politikası için Küresel 
Strateji belgesi yayımlanmıştır. (Bkz. 
Avrupa Birliği Küresel Stratejisi) Söz 
konusu Belge’de belirtilen amaçlar 
ve hedefler kapsamında yılsonuna 
değin güvenlik ve savunma politika-
sı alanında üç ana sütundan oluşan 
kapsamlı bir önlem paketi tanımlan-
mıştır. Birinci sütunda Avrupalıların 
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kendi güvenlikleri ve savunmaları 
için daha fazla sorumluluk almaları 
yönünde hedefler tespit edilmek-
tedir. İkincisinde ise, yani Avrupa 
Savunma Eylem Planı’nda, AB Üye 
Devletleri için savunma yetenekleri-
ni geliştirmeleri ve Avrupa savunma 
sanayisini güçlendirmelerine olanak 
sağlayacak yeni mali araçlar tanım-
lanmaktadır. Son sütun ise, Birlik ile 
NATO arasındaki işbirliği alanlarını 
somutlaştırmaktadır.

Aralık 2017’de, AB Üye Devletleri-
nin AB Antlaşması’nın 42/6. ve 46. 
Maddelerine dayanarak müşterek 
savunma yetenekleri geliştirmeleri-
ni taahhüt eden Daimî Yapılandırıl-
mış İşbirliği’ne (Permanent Structu-
red Co-operation – PESCO), 25 ülke 
katılmıştır. (Danimarka, Malta ve o 
zaman halen üye olan Birleşik Kral-
lık katılmamıştır.)

Avrupa müdahale inisiyatifi (Euro-
pean intervention initiative – EI2) 
25 Haziran 2018 tarihinde Lüksem-
burg’daki savunma bakanları top-
lantısında dokuz Avrupa Birliği ülke-
si (Fransa, Almanya, Belçika, Birleşik 
Krallık, Danimarka, Hollanda, Es-
tonya, İspanya ve Portekiz) tarafın-
dan imzalanmıştır. EI2, NATO’yu ta-
mamlayacak bir biçimde Avrupa’nın 
özerk operasyon yeteneklerini sağ-
lama çabaları kapsamında ortak bir 
stratejik kültür inşa etmek olarak 
açıklanmıştır. EI2, AB üyesi olma-
yanlara da açıktır.

28 Haziran 2018 tarihinde ise siber 
eğitim ve öğretim, uydu iletişimi, 
balistik füze savunması veya askeri 

seferberlik konularını içeren kabili-
yet geliştirme planı kabul edilmiştir.

Ortak Güvenlik ve Savunma Politi-
kası, Avrupa Birliği’nin, ulusal ege-
menlik hassasiyeti sebebiyle tartış-
malı ve çekişmeli bir politika alanı 
olagelmiştir. Avrupalılar, her ne ka-
dar Birleşik Krallık olmadan geçmiş-
te olduğundan daha az parçalanmış 
görünseler de, savunma politikasın-
da bir uzlaşı AB Üye Devletleri ara-
sında halen sağlanabilmiş değildir. 
Bu alanda en küçük ortak payda si-
yasa yapımı hakimdir. 
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Ortak Pazar  
(Common Market)

Bkz. İç Pazar

Ortak Sanayi Politikası 
(Common Industrial  
Policy)

–Zelha ALTINKAYA ve Ceran ARSLAN 
OLCAY–

Avrupa Birliği (AB) sanayi politika-
sının temel dayanağı, Avrupa Birli-
ği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 
173. maddesinin birinci maddesidir. 
Bu madde yapısal değişim, küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin), 
uluslararası rekabet edilebilirliğini 
temin eder. Aynı maddenin ikinci pa-
ragrafı da AB’ye üye ülkelerin sanayi 
politikalarını rehber, göstergeler, en 
iyi örneklerin paylaşımı, periyodik 
gözlem ve değerlendirmeler yoluyla 
koordine etme görevi verilmiştir. Or-
tak Sanayi Politikasının temel amaç-
ları; Avrupa sanayisinin sürdürüle-
bilir rekabetçiliğini güçlendirmek, 
malların serbestçe dolaşabildiği açık 
bir Tek Pazar yaratmak, Avrupa’nın 
uzaydaki varlığını destekleyerek 
önemli teknolojik kalkınmayı teşvik 
etmek ve uydu temelli sektörlerinin 
gelişmesini sağlamaktır. 

AB’nin Lizbon Stratejisinden sonra 
Avrupa 2020 Stratejisi de hareke-
te geçirilen planlardan biri “küre-
selleşen dünyada sanayi politikası” 
yaratmak, diğeri “yenilikçi birlik” 
oluşturmak olmuştur. Bu politikalar 

içerisinde; Ortak Sanayi Politikasının 
küresel rekabete göre şekillenmesi, 
hammaddeye erişimin güvence al-
tına alınması, verimli bir ekonomiye 
geçişin sağlanması, KOBİ’lerin ve gi-
rişimciliğin desteklenmesi, araştır-
ma ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi 
amaçlanmaktadır.

AB küreselleşen pazarda adil bir 
rekabet ortamı oluşmasını, açık pa-
zar yaratılmasını ve sanayileşmenin 
serbestleşmesini sağlamayı amaç-
lamaktadır. Bu amaçlara ulaşmak 
için çeşitli yasalar çıkarır ve bunları 
engelleyici hareketleri denetleye-
rek kontrol altına alır. AB menşeili 
ürünlerin İç Pazar’da serbest dola-
şımını sağlamak için AB mevzuatının 
iç pazarla uyumunu gözetir gerekli 
güncellenmelerin yapılmasını ve iç 
pazarın yenilik ve kalkınma odaklı 
standartlarda işlemesini sağlar.

Bu çerçevede, AB’de işletmelerin % 
98’ini ve istihdamın % 67’sini oluş-
turan KOBİ’lere özel bir önem veril-
miştir. Rekabet temelli amaçlarına 
ulaşabilmek için, KOBİ’lerin oluşu-
munu ve finansmana erişimlerinin 
desteklenmelerini kolaylaştırmak, 
bu işletmelerin bilgi ve deneyimleri-
ni paylaşmalarını ve ortaklıklar oluş-
turmalarını desteklemek, işletmele-
rin üçüncü ülkelerde de pazara gir-
melerine yardımcı olmak, faaliyet ve 
araştırma koşullarının geliştirilmesi-
ni sağlayarak yeniliklerin artırılması-
nı desteklemek önem taşımaktadır. 

Horizon 2020 ve Avrupa Yapısal ve 
Yatırım Fonları gibi diğer AB prog-
ramlarıyla sinerjileri optimize etme-
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ye çalışırken, Avrupa 2020’nin akıllı, 
sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme 
stratejisinin genel hedeflerine katkı-
da bulunur.

Avrupa Komisyonu, AB endüstrisine 
modern, temiz ve adil bir ekonomi 
için yatırım yapmaya yönelik bir sa-
nayi politikası izlemektedir. Avrupa 
Komisyonu, AB endüstrisine temel 
amaç sadeceleri işletmeleri, sanayi 
kuruluşlarını değil, bireyleri, bölge-
leri canlandırmayı ve geleceğin akıllı, 
yenilikçi, endüstrisi için en iyi tekno-
lojilere sahip olmayı amaçlamakta-
dır. 

AB endüstri yapısı, dijital ve diğer 
yeni teknolojiler ve yeni iş modelle-
ri tarafından yönlendirilen derin bir 
dönüşümden geçmektedir. Bu ne-
denle endüstrinin küresel pazarlar-
da rekabetçi kalmasını sağlamak için 
modernizasyon çabası gerekmekte-
dir.

Bu nedenle sanayinin küresel pazar-
larda rekabetçi kalmasını sağlamak 
için teknoloji değişimi modernizas-
yon çabası gerekmektedir: Bunun 
için teknolojik değişim, ürün ve 
hizmetleri entegre etmek, atıkları 
azaltan ve kirliliği önleyen teknolo-
jiler geliştirmek ve doğru becerilere 
sahip bir işgücüne yatırım yapmak, 
işletmelerin, yatırımcıların, üniversi-
telerin ve araştırma merkezlerinin iş-
birliğini kolaylaştırmak için belirli bir 
yerde işbirliği yapan işletme grupları 
ve ilgili destekleyici aktörlerin geliş-
tirilmesi tematik akıllı uzmanlık plat-
formları aracılığı ile yerel endüstriler 
arasındaki ortaklıkları teşvik etmek, 

akıllı uzmanlaşma stratejileri ve Av-
rupa Yapısal ve Yatırım Fonları ile 
bölgesel dönüşüm desteklemek, yol 
gösteren teknolojiler geliştirmek, 
Avrupa Endüstrisinin dijital dönüşü-
münü desteklemek, enerji ve kaynak 
etkin teknolojilerin teşvik edilmesi, 
yeni biyomalzemeler, metaller, po-
limerler ve ileri üretim gibi anahtar 
etkileştirme teknolojilerinin geliş-
tirilmesini ve alımını desteklemek, 
alan verilerinin sektördeki alımını 
arttırmak yollarını izler.

Endüstri 2030 Yüksek Düzeyli Sanayi 
Yuvarlak Masası, gelecekteki AB sa-
nayi politikası eylemi hakkında ba-
ğımsız önerilerde bulunmak üzere 
Aralık 2017’de Avrupa Komisyonu 
tarafından kurulmuştur. Küçük ve 
büyük işletmeleri, geleneksel ve yı-
kıcı endüstrileri, sendikaları innovas-
yon ve araştırma topluluğunu, ayrıca 
finans ve akademiyi temsil eden 20 
uzmandan oluşur. Haziran 2019’da 
grup 2030 yılına kadar bir endüstri 
vizyonu nihai raporunu yayınlamış-
tır. 

Avrupa sanayi modeli topluma, çev-
reye ve ekonomiye sorumlu bir şe-
kilde değer sağlayacak küresel bir 
güç olarak planlanmaktadır. Sürekli 
gelişen ve güçlü demokratik ilke-
lerden, özgürlüklerden, çeşitliliğin, 
birliğin ve hukukun üstünlüğünden 
faydalanan gezegensel sınırlara ve 
biyo-çeşitliliğe saygı göstermektedir. 
Giderek artan nüfus kısıtlı ve kaynak 
kısıtlı bir alanda başarılı, yenilikçi, 
sürdürülebilir, rekabetçi ve insan 
merkezli bir işbirliği ekonomisi hali-
ne getirmesi planlanmaktadır. 
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En ileri teknolojilere ve çığır açan 
teknolojilere büyük yatırım yapma-
ya öncelik vermekte ve gezegensel 
sınırlara ve biyoçeşitliliğe saygı gös-
termekte, akıllı Avrupa ve küresel 
ittifaklarla liderlik etmekte, küre-
sel rekabetçiliği pekiştirecek ve en 
önemlisi, önemli toplumsal zorluk-
ları ele alarak mevcut ve gelecek 
nesillere yatırım yapmayı amaçla-
maktadır. 

4. Sanayi devrimi ile daha da önem 
kazanan Sanayi Politikası’nın ge-
leceğine sürekli yatırım yapmaya 
devam eden Avrupa Komisyonu, 
modern, temiz ve adil ekonomi için 
çeşitli inisiyatifler aracılığı ile süre-
ci sürekli dinamik tutmaktadırlar. 
Sanayi’nin hedefler doğrultusunda 
iyileşmesine yönelik girişimleri mali 
olarak destekleyen programlar ol-
dukça önemlidir. Bu alanda,”Yatırım 
Plan”ı, “Ufuk 2020” ve “COSME” 
mali yardım programları proje bazlı 
destekler vermektedir.

Bu kapsamda düzenlenen Endüstri 
günleri, Endüstri 2030 Yüksek Se-
viye Yuvarlak Masa görüşmeleri, 
Avrupa için yatırım planı, Dijital Tek 
Pazar Stratejisi bunların başlıcaları-
dır.
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Ortak Savunma Maddesi 
(Mutual Defence Clause) 

–Hatice YAZGAN–

Ortak savunma maddesi, Dayanış-
ma Maddesi ve NATO’nun 5. Mad-
desi ile birlikte Avrupa Birliği’nin 
(AB) savunma konusunda tehditlere 
yönelik olarak kolektif bir cevap ver-
mesini sağlayacak araçlardan biri 
olarak kabul edilmektedir. Ortak Sa-
vunma Maddesi, Lizbon Antlaşması 
ile değiştirilen Avrupa Birliği Antlaş-
ması 42 (7). maddesinde tanımlan-
maktadır. 

Buna göre, “bir üye devlet kendi 
topraklarında bir silahlı saldırıya 
uğrarsa, diğer üye devletlerin bu 
devlete sahip oldukları tüm araçlar-
la Birleşmiş Milletler Şartı 51. Mad-
de’ye uygun olarak yardım etmek 
yükümlülüğü vardır. Bu durum, bazı 
üye devletlerin güvenlik ve savun-
ma politikalarının belirli özellikleri-
ne halel getirmeyecektir”. Madde-
de geçen bazı üye devletlerin özel-
liklerin, İrlanda, İsveç, Avusturya 
gibi tarafsız ülkeler olduğu kabul 
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edilmektedir. Maddeye göre, “bu 
alandaki taahhüt ve işbirliği, Kuzey 
Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) 
üyesi devletler için kolektif savun-
manın ve uygulamalarının temeli 
olan NATO kapsamındaki taahhütle-
riyle tutarlı olacaktır.” 

Ortak Savunma maddesinin ilk kez, 
13 Kasım 2015 tarihinde Paris’te 
gerçekleşen terör saldırılarından 
sonra, Fransa’nın inisiyatifiyle 17 
Kasım 2015 tarihinde gerçekleştiri-
len savunma bakanları toplantısın-
da oybirliği ile alınan kararla aktive 
edildiği kabul edilmektedir. 

Okuma Listesi 

Avrupa Birliği Resmî Gazetesi, https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT 
ve Avrupa Parlamentosu. “Mutual 
Defence Clause” https://www.euro-
parl.europa.eu/

Bakker, Anne. et al. “Executive Sum-
mary”. Spearheading European De-
fence: Employing the Lisbon Treaty 
for a Stronger CSDP, Clingendael Ins-
titute, 2016, s.1–2. 

European Council on Foreign Relati-
ons (ECFR). “Article 42.7: An Explai-
ner”, 19 Kasım 2015, https://www.
ecfr.eu/article/commentary_artic-
le_427_an_explainer5019 

Ortak Strateji  
(Common Strategy)  

–Hatice YAZGAN–

Ortak Strateji Ortak Dış ve Güven-
lik Politikası’nın (ODGP) bir aracı 
olarak Amsterdam Antlaşması ile 
ODGP kapsamında yer alan mevcut 
dış politika araçları olan ortak tu-
tum ve ortak eylemlere eklenmiştir. 
Amsterdam Antlaşması’na göre üye 
devletlerin önemli ortak çıkarlarının 
olduğu alanlarda Konsey oybirliği 
ile ortak strateji oluşturmaya karar 
verecektir. Ortak stratejilerin ama-
cı, süresi ve Birlik ve üye devletler 
tarafından temin edilecek araçlar 
oluşturulacaktır. Konsey’in nitelikli 
oyçokluğu ile kabul edeceği ortak 
eylem ve ortak tutumlar yoluyla or-
tak stratejiler uygulanacaktır. (Mad-
de J.3) 

Amsterdam Antlaşması’ndaki dü-
zenlemeye istinaden, Haziran 1999 
tarihinde ilk kez Rusya Federasyonu 
için bir ortak strateji oluşturulmuş-
tur. Köln Zirvesi’nde oluşturulan 
AB’nin Rusya’ya yönelik ortak stra-
tejisi, AB ile Rusya arasında işbirliği 
tesis etmek için başlıca iki stratejik 
amaç ortaya koymuştur. Bunlardan 
ilki, “Rusya’da istikrarlı, açık ve ço-
ğulcu demokrasinin yerleştirilmesi, 
hukukun üstünlüğünün ve Rusya ve 
AB halklarının yararına olacak şekil-
de piyasa ekonomisinin oluşturul-
ması”. İkincisi, “Avrupa’da istikrarın 
sürdürülmesi, küresel güvenliğin 
sağlanması ve karşı karşıya kalınan 
ortak zorluklara karşı Rusya ile yo-
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ğunlaştırılmış işbirliği ile cevap veril-
mesi”. Ortak stratejide, bu amaçların 
gerçekleştirilmesi için Rusya’nın siya-
si ve ekonomik dönüşümünü destek-
lemek üzere Birliğin Rusya’yı federal, 
bölgesel ve yerel düzeyde destekle-
yeceği belirtilmektedir. Kabul edilen 
ortak stratejinin Rusya ile stratejik 
ortaklığı güçlendirme amacına yöne-
lik olduğu belirtilmektedir. AB, gerek 
AB kurumları, üye devletler ve gerek-
se uluslararası kuruluşlar ile işbirliği 
halinde stratejiyi yürütmek için ge-
rekli araçları sağlayacaktır. Özellikle 
AB ve Rusya arasında imzalanan Or-
taklık ve İşbirliği Anlaşması ve ilgili 
AB programları ve üye devletlerin 
sağlayacağı araçlar ve programların 
kullanılması öngörülmüştür. Strate-
ji kapsamında öngörülen amaçların 
gerçekleştirilmesi için gerçekleştiri-
lecek faaliyetler de Ortak Stratejide 
belirtilmiştir. Örneğin demokratik ku-
rumların desteklenmesi için AB’nin 
sivil toplumla ilişkilerini güçlendir-
mesi ve sivil toplumu desteklemesi 
bu faaliyetlerden birkaçıdır. Ortak 
Strateji dönem konjonktürüne uygun 
bir dış politika aracı olarak ortaya 
çıkmıştır. (Bkz. Avrupa Birliği-Rusya 
Federasyonu İlişkileri) Rusya dışında 
Aralık 1999’da Ukrayna ve 2000 yılın-
da Akdeniz bölgesi için ortak strateji-
ler oluşturulmuştur.
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Ortak Tarım Politikası 
(Common Agricultural 
Policy)

–Selvi EREN–

Ortak Tarım Politikası tarımsal üre-
timi artırmak, adil yaşam standart-
larını temin etmek, piyasa istikrarını 
sağlamak, tedarik imkânlarını geniş-
letmek ve tüketicinin makul fiyatlı 
ürünlere erişmesini garanti etmek 
başlıkları altında 5 ana amaç çerçe-
vesinde 1962 yılında başlatılmıştır. 2 
sütun altında incelenen Ortak Tarım 
Politikası’nın ilk sütunu gelir deste-
ği ve piyasa düzenlemesinden olu-
şurken; ikinci sütun, kırsal kalkınma 
politikalarını içeriyor. Avrupa Tarım 
Garanti Fonu (EAGF) birinci sütunda-
ki alt başlıkları doğrudan ödemeler 
ve Ortak Piyasa Düzeni’ni (OPD) fi-
nanse ederken; Avrupa Kırsal Kalkın-
ma Fonu (EAFRD) ikinci sütunundaki 
harcamaları düzenlemektedir. 

2018 yılında 160,1 milyar Avro tuta-
rındaki Avrupa Birliği (AB) bütçesi-
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nin 58,8 milyarı OTP’ye ayrılmıştır. 
Ortak Tarım Politikası bütçesinin 
yaklaşık %72’si (41,7 milyar Avro) 
doğrudan ödemelerle birlikte üre-
ticilere verilen gelir desteklerine 
harcanırken; harcamalardaki ikin-
ci kalem 14,4 milyar Avro ile kırsal 
kalkınma tedbirleri olmuştur. Piya-
sayı istikrarlı hale getirme, tarımsal 
üretimi artırma ve çiftçi gelirlerinde 
istikrar sağlama amacındaki OPD 
ise bütçeden 2,7 milyar Avro’luk bir 
pay almıştır.

Mevcut AB tarım politikasının yasal 
çerçevesini 17 Aralık 2013 tarihin-
de kabul edilen 1305-1306-1307 ve 
1308 sayılı dört Tüzük belirlenmek-
tedir. Buna göre 1305 sayılı Tüzük, 
kırsal kalkınma sütununu kapsar-
ken; 1306 sayılı Tüzük Ortak Tarım 
Politikası’nın finansman, yönetim 
ve izlenmesini düzenlemektedir. 
1307 ve 1308 sayılı Tüzükler ise ta-
rım politikasının birinci sütunundaki 
alt başlıklara ayrılarak sırasıyla çift-
çilere yapılan doğrudan ödemeleri 
ve ortak piyasa düzenini yönetmek-
tedir.

Ortak Tarım Politikası ilk oluştu-
rulduğunda ortak piyasa düzenle-
ri oluşturulmuştur. AB’nin İşleyişi 
Hakkında Antlaşma’nın 40’ıncı mad-
desi, OPD Düzenlemesi kurulmasını 
desteklemektedir. Bunlar, AB’nin 
tarım sektörünün çoğunun üreti-
mini ve ticaretini yönetmek için 
tasarlanmıştır. Bu örgütlerin amacı 
çiftçiler için istikrarlı bir gelir düzeyi 
oluşturmak ve Avrupalı tüketicilere 
sürekli bir tedarik sağlamak olarak 
tasarlanmıştır. Her biri kendi kural-

larına sahip 21 Ortak Piyasa Düzeni 
mevcutken; 2007 yılında tek bir or-
tak piyasa düzeni oluşturulmuştur. 
Ortak Tarım Politikası’nın altındaki 
birinci sütunda konumlanan tek Or-
tak Piyasa Düzeni bütçenin %4 ila 
%5’lik bir bölümünü kapsamaktadır. 
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Ortak Taşımacılık 
Politikası (Common 
Transport Policy)

–Zelha ALTINKAYA–

Ulaşım, Avrupa entegrasyonun te-
mel taşıdır ve bireylerin, hizmetle-
rin ve malların serbest dolaşımını 
sağlamak için hayati öneme sahip-
tir. Avrupa Birliği (AB) ulaştırma po-
litikası, tüm ulaştırma yöntemlerini 
(Karayolu, demiryolu, su ve hava) 
kullanan entegre ağlar aracılığıyla 
AB’de insanların ve malların so-
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runsuz, verimli, güvenli bir şekilde 
serbest dolaşımını sağlamayı amaç-
lamaktadır. Ayrıca, iklim değişikliği, 
yolcu hakları, temiz yakıtlar ve li-
manlarda gümrükle ilgili bürokrasi-
nin azaltılması konularında da önce-
likleri vardır. 

AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaş-
ma’nın VI. Bölümünde geçen, AB’nin 
gelecekteki ulaştırma politikasının, 
büyük ölçüde büyüme, iş yaratma, 
ithal petrole bağımlılığı azaltma 
ve sektörün karbon emisyonları-
nın 2050 yılına kadar % 60 oranın-
da azaltma yolunda insiyatif içeren 
2011 tarihli Beyaz Rapor’a dayandı-
ğını söyleyebiliriz. Hava, Karayolu, 
Demiryolu ve Denizyolları ile nehir 
ulaşımı yanında temiz & şehir ulaşı-
mı ve sürdürülebilir ulaşımı öncelikli 
alanları oluşturur. Ortak Taşımacılık 
Politikasının ilgilendiği diğer konu-
lar da Altyapı, TENT-T, Avrupa’yı 
Birleştirme, Akıllı Ulaşım Sistemi, 
Araştırma & Yenilikçi, Kamu Hizmeti 
Yükümlülükleri, Lojistik & Çok araçlı 
Ulaşım, Yolcu Hakları & Sosyal Me-
seleler gibi alanlarla ilgilidir. 

Son 20 yılda, AB’nin hava hizmetleri-
nin, iç pazarda serbestleşmesi ve AB 
içinde ve dünya çapında hava taşı-
macılığı talebinin önemli bir oranda 
artması Avrupa havacılık sektörünü-
nün önemli oranda gelişmesine ne-
den olmuştur. 

Karayolu ulaşımındaki temel konular 
şunlardır: Yol güvenliği: Yol güvenliği 
ile ilgili politika yönelimleri 2011-20, 
Tehlikeli malların karayoluyla taşın-
masını kontrol eder, Karayolu taşı-

macılığı: AB sürüş süreleri, molalar 
ve dinlenme süreleri ile ilgili kural-
lar, Karayolu trafik suçları - ülkeler 
arasında bilgi paylaşımı, AB karayolu 
taşımacılığı pazarına erişimde ortak 
kurallar, Ticari araçların güvenliğini 
yol kenarı denetimleri, Otobüs ve 
yolcu otobüsü yolcularının hakları, 
Euro nakit karayolu ile sınır ötesi ta-
şımacılığı, Karayolu ile taşınan mal-
larla ilgili istatistiklerin derlenmesi 
için kurallar, Temiz ve enerji verimli 
karayolu taşıma araçları, Karayolu 
taşımacılığı sektöründe sürüş süresi, 
Intermodal taşımacılık: Üye Devlet-
ler arasında kombine mal taşımacı-
lığı, Interbus Anlaşması: uluslararası 
yolcuların otobüs ve otobüslerle 
taşınması, Malların taşınması için 
araç kiralama, Yol güvenliği: Kara-
yolu trafik kazaları konusunda AB 
veri tabanı, Karayolu taşımacılığında 
takograflar, Karayolu taşımacılığı ve 
yolcu taşımacılığı şirketleri: çalışma 
kuralları, Yük taşımacılığı lojistik ey-
lem planı, Uluslararası taşımacılık 
anlaşmaları: TRACECA, SEETO ve 
NDPTL, Yol güvenliği: ehliyet, Kara-
yolu tünelleri: AB güvenlik kuralları, 
Dökme yük gemilerinin yüklenmesi 
ve boşaltılması, Tek bir Avrupa ulaş-
tırma alanına giden yol haritası: Re-
kabetçi ve kaynak açısından verimli 
bir ulaştırma sistemine doğru, Taşı-
nabilir basınç ekipmanları, Antrenör 
ve otobüs servisleri için uluslararası 
pazara erişim, Alpine Sözleşmesinin 
Taşımacılık Protokolü, Araç ve rö-
morkların güvenliğini sağlamak için 
test1

Demiryolu taşımacılığındaki temel 
konular ise şunlardır: Lokomotif ve 
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tren işleten tren sürücüleri sertifi-
kası, Demiryolu şirketleri için dev-
let yardımı, AB çapında demiryolu 
güvenliği, AB demiryolu taşımacı-
lığı istatistikleri, Demiryolu yolcu 
hakları, Demiryoluyla Uluslararası 
Taşımacılık İçin Hükümetlerarası 
Organizasyon (OTIF), AB’de de-
miryolu sisteminin nakliyesi için 
telematik uygulamaların birlikte 
çalışabilirliği, Demiryolu güvenliği, 
Birlikte çalışabilir bir AB demiryolu 
sistemi, Avrupa Birliği Demiryolları 
Ajansı - güvenli ve birlikte çalışabi-
lir bir demiryolu alanı sağlamak, AB 
ray sistemlerinin uyumluluğunun 
sağlanması, Avrupa için tek bir de-
miryolu ağı, Sınır ötesi tren ekipleri 
- çalışma koşulları, Rekabetçi nav-
lun için Avrupa demiryolu ağı. 

Denizyolu taşımacılığındaki temel 
konular da şunlardır: Yolcu gemileri 
için güvenlik kuralları ve standart-
ları, İç sularda taşımacılığın tanıtımı 
NAIADES, AB ülkelerinin Denizcilik 
Çalışma Sözleşmesine uymasını 
ve bunları uygulamasını sağlamak, 
AB gemilerinde daha güvenli ve 
daha az kirletici ekipman, Deniz 
güvenliği: Nakliye için Uluslararası 
Güvenlik Yönetimi (ISM) Kodu, AB 
içinde hizmet sağlama özgürlüğü 
(okyanus ticareti), Mavi kemer: AB 
nakliyesi için tek bir taşıma alanı, 
Yoğunlaştırılmış Avrupa denizcilik 
gözetim işbirliği, Deniz taşımacılığı 
- hizmet tedariki, rekabet, adaletsiz 
fiyatlandırma ve okyanus ticareti-
ne erişim, İç su yollarında AB’nin 
mal nakliyesi istatistikleri, Kargo 
artıkları dahil olmak üzere gemiler-
den kaynaklanan atıklar için liman 

tesisleri, Deniz ve iç su yollarında 
seyahat eden yolcuların hakları, 
Ro-ro yolcu gemilerinin ve yüksek 
hızlı yolcu gemilerinin güvenliği, İç 
deniz seyri: iç deniz suyu seyri için 
ulusal denizcilik gemilerinin sertifi-
kalarının karşılıklı olarak tanınma-
sı, Kargo ve yolcu gemilerinin AB 
içindeki siciller arasında transferi, 
Liman altyapısı: liman güvenliğini 
arttırmak, Gemiler için formalite-
leri rapor etmek, Limanlar: finansal 
şeffaflık ve hizmetlerinin tedariki, 
Yurt içi navigasyon: kiralama ve üc-
retlendirme ile ilgili koşullar, Yurt içi 
navigasyonda mesleki niteliklerin 
tanınması, Tehlikeli malların yurt 
içi nakliyesi, Nakliye hizmetlerinin 
temini, Denizde Güvenlik: gemi 
muayene ve araştırma kuruluşla-
rı, Anti-damping koruması - gemi 
yapımı endüstrisi, Deniz güvenliği: 
minimum düzeyde denizci eğiti-
mi, İç sularda taşımacılık - çalışma 
şartları, Deniz güvenliği: çift gövde-
li petrol tankerlerinin hızlandırılmış 
aşaması, Gemi sahiplerinin deniz-
cilik talepleri için sigortası, Denizin 
ve besin zincirinin organotin bile-
şiklerinin etkilerinden korunması, 
Gemi kaynaklı atık ve kargo kalın-
tıları için liman tesisleri, Limanlar: 
AB’nin büyümesi için bir motor, İç 
navigasyon: yerleşik olmayan taşı-
yıcılar, AB denizcilik bilgi ve değişim 
sistemi, Gemi kaynaklı kirlilik ve 
cezai yaptırımlar, Gemi adamları-
nın çalışma süresi, AB’de iç suyolu 
taşımacılığını teşvik etme kuralları, 
Bayrak devleti şartlarına uygunluk, 
Yolcu gemilerinde bulunan kişilerin 
kaydı, Deniz güvenliği: liman Devlet 
kontrolü, AB limanlarını kullanan 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 881

gemilerde çalışma saatleri, Deniz 
güvenliği: Avrupa Deniz Güvenliği 
Ajansı, AB deniz güvenliği: gemi mu-
ayene ve araştırma kuruluşları, İç su 
yolları: eşyaların su yolu ile işgaline 
ve diplomaların karşılıklı tanınması-
na erişim, İç sularda yolcu taşıma-
cılığı, Gemiler ve liman tesisleri için 
güvenlik, Gemi sahiplerinin kaza du-
rumunda sorumlulukları, Güvenli ve 
verimli nehir taşımacılığı: nehir bilgi 
hizmetleri olarak belirlenmiştir. 

Ortak taşımacılık politikalarında dik-
kat çeken bir başlık ise yolcu hakla-
rı ve sosyal konulardır: Terörizm ve 
ağır suçları önlemek için yolcu ka-
yıtlarının kullanılması, Reddedilen 
biniş, gecikmeli uçuş veya iptal edil-
miş uçuş durumunda AB hava yolcu 
hakları, Otobüs ve yolcu otobüsü 
yolcularının hakları, Demiryolu yol-
cu hakları, Hareket kabiliyeti azal-
mış kişilerin hakları - hava yolculu-
ğu, Deniz ve iç su yollarında seyahat 
eden yolcuların hakları, Yolcular için 
bilgi: havayolu şirketlerinin kimliği, 
Gemi sahiplerinin kaza durumunda 
sorumlulukları ana başıkları altında 
tartışılabilir. 
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Ortak Ticaret Politikası 
(Common Commercial 
Policy)

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Ortak Ticaret Politikası, Avrupa Bir-
liği’nin (AB) ekonomik entegrasyon 
sürecinin devamlılığını sağlamak 
amacıyla üye ülkelerin dış ticaret 
politikalarını ortak kurallara daya-
narak oluşturdukları düzenlemele-
re verilen genel addır. Ortak Tica-
ret Politikası birbirini tamamlayıcı 
nitelikte olan iç (malların serbest 
dolaşımı) ve dış (ortak dış ticaret 
politikası) uygulamaları kapsamak-
tadır. Dış düzenlemeler kapsamında 
Üye Devletlerin üçüncü ülkeler kar-
şısında ortak ve yeknesak bir ticaret 
politikası uygulaması, ekonomik 
entegrasyonun tam anlamıyla ger-
çekleşebilmesi için büyük önem arz 
etmektedir. 

AB’nin Ortak Ticaret Politikası oluş-
turma ihtiyacı, Birliğin sınırları içe-
risinde malların serbest dolaşımına 
ilişkin engelleri ortadan kaldırdıktan 
sonra Birliğin dışındaki üçüncü ülke-
ler karşısında da ticarete engel oluş-
turan unsurları aynı seviyeye çekme 
isteği sonucunda ortaya çıkmıştır. 
Ortak Ticaret Politikası’nın uygulan-
masının temel mantığı üye ülkelerin 
farklı ticaret politikaları uygulaması-
nın önüne geçmek ve ortak payda-
da buluşulmasını sağlamaktır. 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ882

Ortak Ticaret Politikası kapsamında 
üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen 
ithalata tek bir oranda vergi konma-
sını öngören ortak gümrük tarifesi; 
mal ve hizmetleri kapsayan ikili ya 
da çok taraflı ticaret anlaşmaları; 
fikri mülkiyet, yatırımlar ve serbest-
leşme alanlarında uyumlaştırmalar; 
damping ile sübvansiyona karşı ön-
lemler ve ihracat alanında ortak ku-
rallar gibi düzenlemeler yer almak-
tadır. Kurucu Antlaşmalar ile AB’nin 
münhasır yetki alanına bırakılarak 
supranasyonel bir karakter kazanan 
Ortak Ticaret Politikası’nın söz ko-
nusu özelliği Lizbon Antlaşması ile 
birlikte daha da güçlenmiştir. Bugün 
AB’nin en başarılı politika alanla-
rından biri olarak gösterilen Ortak 
Ticaret Politikası sayesinde AB artık 
sıklıkla akdettiği ikili ve bölgesel Ser-
best Ticaret Anlaşmaları ile küresel 
ticaret pastasından aldığı payı gün 
geçtikçe artırmaktadır. Bunun yanı 
sıra mal ve hizmet ticaretinin öte-
sine geçerek; yatırımlar, ihtilafların 
halli, çevre ve tüketicinin korunması, 
iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlardaki 
yüksek standartlarını da Ortak Tica-
ret Politikası’nın son yıllarda parçası 
haline getiren AB, söz konusu poli-
tika alanında norm belirleyici konu-
muna yükselmeyi hedeflemektedir. 
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Ortak Tutum  
(Common Position) 

–Hatice YAZGAN–

Ortak tutum, ortak eylem ve ortak 
strateji ile birlikte Ortak Dış ve Gü-
venlik Politikası’nın (ODGP) araçla-
rından biri olarak, Maastricht Ant-
laşması’nda tanımlanmıştır. (Madde 
J.2) 

Buna göre; üye devletler, Konsey’de 
ortak çıkarların söz konusu olduğu 
Birlik dış politika ve güvenlik politi-
kasına ilişkin herhangi bir konuda, 
uyumlu bir şekilde hareket ederek 
birbirlerini bilgilendirme ve danış-
ma yükümlülüğü altındadır. Madde-
nin devamında Konsey’in gerektiği 
zaman bir “ortak tutum” tanımla-
yacağı belirtilmektedir. Ayrıca, üye 
devletlerin, Birliğin ortak tutumuna 
konu olan söz konusu bölge ya da 
konuya ilişkin ulusal politikalarının 
Birliğin ortak tutumu ile uyumlu ol-
masını sağlayacağı ve uluslararası 
kuruluşlar ve uluslararası konferans-
larda eylemlerini koordine edecek-
leri hususları belirtilmektedir. Liz-
bon Antlaşması ile “Birlik tutumu”, 
ortak tutum kavramı yerine kullanıl-
maya başlanmıştır.  
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Ortaklık Anlaşmaları 
(Association 
Agreements)

–Sanem BAYKAL–

Ortaklık Anlaşmaları Avrupa Ekono-
mik Topluluğu (AET) Antlaşması’n-
dan beri Avrupa bütünleşmesinin 
kurucu antlaşmalarında ve hukuk 
sisteminde yer bulan uluslararası 
anlaşma türlerinden biridir. Ortak-
lık anlaşmasının Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma’da (ABİ-
HA) ayrı bir hükümle düzenlenen 
uluslararası anlaşma türü olduğu 
görülmektedir.

Ortaklık anlaşmaları Avrupa Birliği 
(AB) ile bir veya birden fazla üçün-
cü devlet ya da uluslararası örgütle 
yapılır. Antlaşma hükmü uyarınca, 

Birlik, bu üçüncü devlet ya da ulus-
lararası örgütlerle karşılıklı hak ve 
yükümlülükler, ortak eylemler ve 
özel usuller içeren bir ortaklık kurul-
masına ilişkin ortaklık anlaşmaları 
akdedebilir. Diğer alanlarda işbirli-
ği de öngörmekle birlikte ortaklık 
anlaşmalarının ana çerçevesi eko-
nomik işbirliği üzerine kurulur. Bu 
anlaşmaların amaçlarına ulaşmak 
ve işleyişini sağlamak hedefli olarak 
Ortaklık Konseyi adıyla bir organ 
kurduğu görülmektedir.

AB’nin ortaklık anlaşmaları genel 
olarak şu üç tür ülke ile yapılmakta-
dır:

-AB üyesi devletlerle çeşitli tarihsel 
bağları olan, çoğu kalkınmakta olan 
ülke statüsünde eski sömürge ülke-
leri ile yapılan ortaklık anlaşmaları. 
Bu anlaşmalar Birliğin tek taraflı 
tavizlerini ve mali nitelikli kalkınma 
yardımlarını esas almaktadır (örne-
ğin Afrika, Karayip ve Pasifik dev-
letleri ile yapılan anlaşmalar);

-Avrupa Serbest Ticaret Birliği 
(EFTA) ülkeleri ile yapılan ekonomik 
bütünleşme ve işbirliği anlaşmaları 
(örneğin Avrupa Ekonomik Alanı 
Anlaşması veya İsviçre ile yapılan 
ticari anlaşmalar grubu);

-Birliğin potansiyel aday ülke statü-
sünde gördüğü ülkelerle yapılan an-
laşmalar (Örneğin Türkiye ile yapı-
lan Ankara Anlaşması, Yunanistan 
ile yapılan Atina Anlaşması, Merkezi 
ve Doğu Avrupa Devletleri ile yapı-
lan Avrupa Anlaşmaları gibi).
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Ortaklık anlaşmaları Birliğin genel 
anlaşma yapma prosedürüne tabi 
olmakla birlikte, ABİHA md. 218 hü-
kümleri uyarınca Avrupa Parlamen-
tosu’nun muvafakatı (uygunluk gö-
rüşü usulü) ve Konsey’de oybirliği 
ilkesi çerçevesinde yapılır.

AB ve üye devletler ortaklık anlaş-
maları ile bağlıdır. Ortaklık anlaşma-
ları, AB’nin taraf olduğu anlaşmalar 
olarak Birlik hukuk düzeninin ayrıl-
maz bir parçasıdır ve doğrudan etki 
ilkesi ve öncelik ilkesi bu alandaki 
genel kural ve koşullara tabidir.
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Ortaklık Konseyi 
(Association Council) 

–Sanem BAYKAL–

Ankara Anlaşması’nın 6. maddesi 
uyarınca ortaklık rejiminin uygu-
lanmasını ve gittikçe gelişmesini 
sağlamak için Anlaşma ile verilen 
görevlerin sınırları içinde eylemde 
bulunan bir Ortaklık Konseyi kurul-
muştur. Bu madde uyarınca ortaklı-

ğın ana organı Ortaklık Konseyi’dir. 
Ortaklık Konseyi, Türkiye – Avrupa 
Birliği (AB) ortaklığının karar orga-
nıdır. Bunun dışında ortaklığın iş-
leyişini izleme, bu işleyişle ile ilgili 
tavsiyelerde bulunma, tali ortaklık 
organlarını kurma ve anlaşmazlıkla-
rın halli mekanizması olarak faaliyet 
gösterme görev ve yetkisi de vardır.

Ankara Anlaşması’nın 23. maddesi-
ne göre Ortaklık Konseyi’ni, bir yan-
dan Türkiye Hükümeti’nden üyeler, 
öte yandan Birlik üyesi devletler 
hükümetleri temsilcileri ile Konsey 
ve Komisyon temsilcileri oluşturur. 
Ankara Anlaşması’nın 24. maddesi-
nin birinci paragrafına göre Ortak-
lık Konseyi Başkanlığı, altışar aylık 
süreler için Türkiye ile Birlik tem-
silcilerinden biri tarafından sıra ile 
yapılır. Ortaklık Konseyi’nde AB dö-
nem başkanlığı görevini AB dönem 
başkanlığını yürüten Üye Devlet 
yapmaktadır. Ortaklık Konseyi 1/64 
sayılı kararıyla çalışma biçimi ve ko-
şullarını ayrıntılı olarak düzenlediği 
içtüzüğünü kabul etmiştir. Ortaklık 
Konseyi İçtüzüğünün 1. maddesine 
göre Ortaklık Konseyi, aksine bir ka-
rar alınmadıkça, en az altı ayda bir 
kez bakanlar düzeyinde toplanır. Bu-
nun dışında Konsey, Ortaklık Konse-
yi üyelerinin temsilcileri düzeyinde 
toplanır. Bakan düzeyinde yapılan 
toplantılara Türkiye adına Dışişleri 
Bakanı, AB adına ise dönem baş-
kanlığını yürüten ülkenin Dışişleri 
Bakanı katılmaktadır. Bakan düze-
yindeki toplantılara Komisyon adına 
Türkiye’yle ilgili konulardan görevli 
Komisyon üyesi de katılır. İçtüzüğün 
14. maddesine göre ise Sekreterlik 
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görevleri, AB’nin bir memuru ile 
Türk hükümetinin bir memuru tara-
fından ortaklaşa yapılır. 

İçtüzüğün 2. maddesi uyarınca Or-
taklık Konseyi, Konsey’in oturum-
larının her zaman yapıldığı yerde 
(genelde Brüksel) toplanır. Ortaklık 
Konseyi Başkanı, Konsey üyelerine 
danıştıktan sonra oturumların ta-
rihini tespit eder. Toplantı günde-
minin belirlenmesi hususunda da 
Ortaklık Konseyi Başkanı yetkilidir. 
Geçici gündem oturum başlamadan 
en az 15 gün önce üye devletlerin 
ve Türkiye’nin AB nezdindeki daimi 
temsilciliklerine, Konsey ve Komis-
yon Genel Sekreterliklerine gönde-
rilir. Bunlardan gelen bilgiler geçici 
gündeme eklenir. Gündem, her 
oturumun başında Ortaklık Konse-
yi’nce kabul edilir. Geçici gündemde 
yer alan konular dışında herhangi 
bir konunun gündeme alınması, bir 
taraftan Birlik ve üye devletlerin, di-
ğer taraftan da Türkiye’nin onayı ile 
sağlanır.

Ortaklık Konseyi’nde Türkiye ve AB 
tarafı birer oy hakkına sahiptir ve 
kararlar oybirliğiyle alınır. Bu sebep-
le her iki tarafın alınacak kararı veto 
etme yetkisi vardır. 

Ankara Anlaşması’nın 22. madde-
sinde Ortaklık Konseyi’nin yetkileri 
düzenlenmektedir. Buna göre or-
taklık amaçlarının gerçekleştiril-
mesi ile Ankara Anlaşması ve ona 
dayanan protokollerin öngördüğü 
durumlarda Konsey karar yetkisine 
sahiptir. Ortaklığın işleyişini incele-
mek ve tavsiye vermek de yetkileri 

arasındadır. Bu çerçevede Konsey 
sadece ortaklık ilişkisiyle ilgili değil, 
katılım sürecinin gelişimi ile ilgili ka-
rarları ve bu kararların gerektirdiği 
önlemleri alabilir ve bu konularda 
tavsiyede bulunabilir. Ortaklık Kon-
seyi, kendisine görevlerinde yardım 
etmek üzere ve Ankara Anlaşma-
sı’nın yürütülmesi bakımından ge-
rekli işbirliğinin devamlılığını sağla-
mak üzere komiteler kurabilir.

Ortaklık ilişkisinden kaynaklanan 
anlaşmazlıkların halli konusunda 
da Ortaklık Konseyi yetkilidir. An-
laşmazlığı ya oybirliği ile alınan bir 
kararla kendisi çözer (siyasi çözüm) 
ya da anlaşmazlığı, yine oybirliğiy-
le, Avrupa Birliği Adalet Divanı’na 
veya bir başka yargı yerine taşır.

Ortaklık Konseyi Ankara Anlaşma-
sı’nın 22. maddesi uyarınca almış 
olduğu kararları ile tarafları bağlar. 
Uygulamaya bakıldığında Ortaklık 
Konseyi toplantılarının düzenli ola-
rak yapılmadığı ve özellikle kriz dö-
nemlerinde uzun süre toplanamadı-
ğı görülür. 
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Oy Birliği (Unanimity)

–A. Aslı BİLGİN–

Konsey’de karar alımı için öngörülen 
karar yeter sayılarından bir tanesidir. 
Oy birliği, Üye Devletler’in tamamı-
nın aynı yönde oy kullanması anla-
mına gelmekte olup, hazır bulunan 
veya temsil edilen üyelerin çekimser 
kalmaları oy birliği gerektiren karar-
ların kabulüne engel teşkil etmez 
(Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) md. 238/4). Oy 
birliği ile karar alımının öngörüldüğü 
konular zaman içerisinde azaltılmış-
tır. Özellikle İç Pazar’ın öngörülen 
tarihlerde hayata geçirilememesi, 
oy birliği koşulunun Birliği hareket-
siz kıldığı gerçeğini gündeme getir-
miştir. Bu nedenle oy birliği ile karar 
alınan konu sayısında değişiklik ya-
pılmaya Avrupa Tek Senedi (1987) 
ile başlanılmış olup, Lizbon Antlaş-
ması (2009) ile oy birliği gerektiren 
konu başlıkları iyice daraltılmıştır. 
Ortak dış ve güvenlik politikası baş-
ta olmak üzere, Birliğe yeni üye ka-
bulü, vergilendirme, sosyal güvenlik 
ve koruma ile polis işbirliği konuları 
Üye Devletlerce halen hassas olarak 
değerlendirildiğinden oy birliğinin 
muhafaza edildiği alanlardır.
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Ön Karar Prosedürü 
(Preliminary Ruling 
Procedure)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Doğrudan etki ilkesi, öncelik ilkesi, 
uyumlu yorum ilkesi veya devlet 
sorumluluğu ilkesi gibi en temel Av-
rupa Birliği (AB) hukuku ilkelerinin 
ihdas edildiği ve konsolidasyonunun 
sağlandığı dolaylı yargı yolu olan ön 
karar prosedürü, AB ve Üye Devlet 
hukuk sistemlerinin yargı marifetiy-
le birbirleriyle bağlantı, irtibat, diya-
log ve işbirliğini temin etmektedir. 
Bu mekanizma ulusal mahkemele-
rin birer AB mahkemesi hüviyetini 
taşıması ve bu hüviyetini pekiştir-
mesi suretiyle gerçek ve tüzel kişi-
ler açısından genel nitelikteki AB 
tasarruflarının yargısal denetiminin 
sağlanması ve bütün ulusal hukuk 
sistemlerinde AB hukukunun yekne-
sak yorumlanması ve uygulanmasını 
temin etmektedir. Gerçek ve tüzel 
kişiler için iptal davası ehliyetlerinin 
kısıtlı yorumu nedeniyle, AB tasar-
ruflarına karşı etkili yargısal korun-
malarının asli temin mekanizması 
olarak ortaya çıkmaktadır.

Ön karar prosedürünün kurucu 
antlaşmaların ve ikincil hukukun 
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yorumlanması ve ikincil hukukun 
geçerlilik denetiminin sağlanması 
noktasında iki temel işlevi bulun-
maktadır. Ulusal mahkeme, önün-
deki derdest davada AB hukukunun 
yorumlanması veya geçerliliğine 
dair bir meselenin ortaya çıkması 
üzerine karar verebilmesi için bu 
meseleye dair ön kararın gerekli 
olduğu kanaatine ulaşırsa, Adalet 
Divanı’ndan karar vermesi için ta-
lepte bulunur. Bu meselenin nihai 
ulusal yargı merciinde ortaya çık-
ması durumunda, sözkonusu mercii 
meseleyi Adalet Divanı’nın önüne 
getirmekle mükelleftir. Nihai yargı 
merciileri dışındaki ulusal mahke-
melerin havale gerçekleştirip ger-
çekleştirmeme noktasındaki takdir 
yetkisi sadece yorumlama çerçe-
vesinde sözkonusudur. Bu itibarla, 
AB tasarruflarının geçerliliğine dair 
şüphenin ortaya çıktığı davaya ba-
kan bütün mahkemeler, nihai yar-
gı mercii olmasına bakılmaksızın, 
konuyu Adalet Divanı’na havale 
etmekle mükelleftir (Foto–Frost 
davası (Case 314/85)). Nihai yargı 
merciilerinin yorum amaçlı başvuru 
yükümlülüklerini ortadan kaldıran 
durumlar ise cevabın herhangi bir 
makul şüphe barındırmayacak şe-
kilde açık olması, maddi olguları ve 
hukuki meselesi özdeş veya benzer 
bir dava çerçevesinde daha önce 
sözkonusu hukuki mesele hakkında 
karar verilmiş olmasıdır (CILFIT da-
vası (Case 283/81)).

Havale edebilecek kurumun mahke-
me teşkil edip etmediği noktasında 
takdir yetkisi, mahkeme kavramının 
özerkliği çerçevesinde, tamamen 

Adalet Divanı’na aittir. Bu itibarla 
Adalet Divanı, kurumun kanunla ku-
rulmasını, daimi statüde olmasını, 
yargı yetkisi ve görevinin mecburi 
olmasını, usulün taraflar arasında 
uyuşmazlık çözümü niteliğinde ol-
masını, kurumun hukuk hükümleri 
uygulamasını, bağımsız ve tarafsız 
nitelikte karar verebilir olmasını, 
Üye Devletin bir mahkemesi olması-
nı veya devletler grubunun kurduk-
ları, Benelux gibi, bir mahkeme ol-
masını ve havalesini yargısal faaliye-
ti çerçevesinde talep etmiş olmasını 
aramaktadır. Adalet Divanı ayrıca 
talebin objektif olarak bir uyuşmaz-
lığın çözümü için gerekli olmasını 
aramaktadır. Bu itibarla, ulusal mah-
keme önünde gerçek bir uyuşmazlık 
bulunması; AB hukukunun yorumu 
veya geçerlilik denetimi talebinin 
davanın asli doğası, maddi olgula-
rı, konusu veya amacı ile alakasının 
bulunması; dava, uyuşmazlık ve ta-
lebin kurgusal ve farazi olmaması ve 
talebin Adalet Divanı’na gerekli ce-
vabı verebilmesi için gereken maddi 
olgular ve hukuki malzemeyle des-
teklenmesi gerekir.

Hukuki meselenin bir kişinin tutuklu 
olduğu ulusal mahkeme önündeki 
derdest bir davada ortaya çıkması 
durumunda Adalet Divanı acil mu-
hakeme usulünde karar vermekle 
mükelleftir. 

Ön karar prosedürüne başvuru her-
hangi bir süre kısıtlamasına tabi 
değildir. Ayrıca ulusal mahkeme ta-
rafından re’sen veya tarafların tale-
bi üzerine davanın her aşamasında 
başvuru yapılabilir.
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Ön karar talebinde bulunan mahke-
me önündeki davayı askıya alır ve 
Adalet Divanı’nın kararını bekler. Bu 
itibarla ön karar ulusal mahkemenin 
kararını verebilmesi için bekletici 
mesele teşkil eder. Ön karar prose-
dürü çekişmesiz bir usuldür. Ön ka-
rar prosedürü mahkemeler arası bir 
diyalogtur ve davanın taraflarının 
soruların formülasyonu ve havalesi 
noktasında dahli sözkonusu değildir.

AB tasarruflarının geçersizlik ne-
denleri iptal sebepleri ile özdeştir. 
Ayrıca ön karar prosedürü çerçeve-
sinde yargısal denetime (geçerlilik 
denetimi) tabi AB tasarruflarının 
kapsamı, hukuki bağlayıcılığı olma-
yan tavsiye ve görüşleri de içerme-
si itibariyle daha geniştir. Geçerlilik 
denetimi başvurusunun kabul edile-
bilirliği noktasında tek engel, hukuki 
kesinlik ilkesi çerçevesinde tasarruf 
aleyhine davanın tarafları tarafın-
dan iptal davası açılmış olsaydı, bu 
davacıların iptal davası ehliyetleri-
nin şüphe gerektirmeyecek düzeyde 
mevcut olacaktı olması durumudur.

Ön karar prosedürü çerçevesinde 
Adalet Divanı’nın yargı yetkisi sa-
dece AB hukukunun yorumu veya 
geçerlilik denetimini yapmakla sı-
nırlıdır. Dolayısıyla ulusal hukukun 
yorumu veya Adalet Divanı’nın ön 
kararı ışığında ulusal hukukun uy-
gunluk veya hukukilik denetimi ha-
vale eden ulusal mahkemenin uh-
desindedir. 

Prosedürün ilk formülasyonu itiba-
riyle Adalet Divanı’nın kararı her-
nekadar sadece havale eden ulusal 

mahkeme için bağlayıcı olsa da, iç-
tihat hukuku ile yerleştirildiği üzere 
hem yorum, hem de geçerlilik de-
netimi çerçevesinde içtihadı emsal 
oluşturması itibariyle Genel Mah-
keme ve bütün Üye Devletlerdeki 
ulusal mahkemeler için bağlayıcı 
nitelik kazanmıştır. 
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Öncelik İlkesi  
(Principle of Primacy)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Öncelik ilkesi normlar çatışmasını 
düzenleyen bir ilkedir. Üstünlük il-
kesi olarak da ifade edilmekle bir-
likte, Avrupa Birliği (AB) hukukunda 
üstünlük yerine öncelik kavramının 
tercih edilmesinin arkasında yatan 
sebep, aykırı ulusal hükümlerin fe-
deratif sistemlerdeki gibi geçersiz 
kılınması değil, sadece uygulanamaz 
nitelik kazanması sebebiyledir. AB 
hukukunda kurucu antlaşmalarda 
bulunmayan ilk defa Costa v ENEL 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 889

davası (Case 6/64) ile başlamak 
üzere içtihat hukuku ile oluşturul-
muş bir ilkedir. Sadece Lizbon Ant-
laşması (2009) ile değişik AB Ant-
laşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi 
Hakkında Antlaşma’ya (ABİHA) ekli 
17 Nolu Deklarasyon’da Konferans, 
Avrupa Birliği Adalet Divanının 
(ABAD) yerleşik içtihadı uyarınca AB 
hukukunun, Üye Devletlerin huku-
kuna karşı, içtihat hukukunda belir-
tilen şartlar altında, öncelik niteliği 
taşıdığını belirtmektedir. 

Adalet Divanı tarafından belirtildiği 
üzere Üye Devletler AB’yi kurarak 
kendi egemenlik haklarını sınırla-
mışlar, kendilerini ve vatandaşlarını 
bağlayan bir hukuki yapı kurmuş-
lardır. AB kaynaklı kuralların Üye 
Devlet hukuklarına entegre olması, 
kurucu antlaşmaların kavramları ve 
ruhu, Üye Devletlerin sonraki tarihli 
ve tek taraflı tasarruflarına üstünlük 
tanınmasını mümkün kılmamakta-
dır. Yani Üye Devletlerin AB hukuk 
düzenine kurucu antlaşmalar çerçe-
vesinde hak, yetki ve yükümlülük-
ler devri, egemen haklarının daimi 
nitelikte kısıtlanmasını da berabe-
rinde getirdiğinden sonraki tarihli 
tek taraflı bir ulusal tasarruf AB hu-
kukuna üstünlük niteliği taşıyamaz. 
Bu itibarla AB hukukunun icrailik 
kabiliyeti Üye Devletler arasında 
farklılık gösteremez. Aksi takdirde 
kurucu antlaşmalar çerçevesinde 
doğan hükümler koşulsuz değil, ulu-
sal tasarruflara tabi hale gelecektir. 
Ayrıca, tüzükleri bağlayıcı ve bütün 
Üye Devletlerde doğrudan uygu-
lanabilir sayan kurucu antlaşma 
maddesi AB hukukunun önceliğini 

teyit etmektedir. Bu itibarla, kurucu 
antlaşmalardan neşet eden hukuk, 
bağımsız bir hukuk kaynağı olarak, 
özel ve orijinal doğası nedeniyle, AB 
hukuku olarak karakterinden mah-
rum edilmeksizin ve AB’nin kendisi-
nin hukuki temelini zedelemeksizin, 
hangi statüde olursa olsun ulusal 
hukuk hükümleri tarafından hü-
kümsüz kılınamaz. 

AB hukukunun önceliğinin hukuki 
dayanakları olarak Üye Devletlerin 
sözleşme yaparak kendi iradeleriyle 
rızaen yetkilerini devrederek ve ege-
menlik haklarını sınırlayarak akdet-
tikleri kurucu antlaşmadan öncelik 
ilkesinin kaynaklandığı; ortak paza-
rın kurulması veya Avrupa bütün-
leşmesinin sağlanmasının AB huku-
kunun yorumlanması ve uygulan-
masında yeknesaklığı gerektirmesi; 
ulusal tasarruflara üstünlük tanıma-
nın kurucu antlaşmaların amaçlarını 
tehlikeye atması ve AB’nin doğası, 
karakteri ve temelini tehdit ederek 
dürüst işbirliği ilkesine aykırılık taşı-
ması; kurucu antlaşmalardan neşet 
eden özerk/bağımsız bir hukuk kay-
nağı olarak AB hukukunun özel ve 
orijinal doğası ile kurucu antlaşma-
ların kavramlarının ve ruhunun, AB 
hukukunun önceliğini gerektirmesi; 
ön karar prosedürü ve ihlal davası-
nın varlığının önceliği teyit etmekte 
olması genelde ileri sürülen hukuki 
dayanaklardır. 

AB’yi ulusüstü bir yapılanmaya taşı-
yan unsurlardan biri AB hukukunun 
ulusal hukuka önceliğinin bizzat AB 
hukuku tarafından belirleniyor ol-
masıdır. 
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ABAD içtihadına göre AB hukuku-
nun önceliği mutlak ve kapsayıcı 
niteliktedir. Mutlaklık açısından, 
AB hukuku/hukuk düzeni ile ulusal 
hukuk/hukuk sistemleri arasındaki 
ilişki monistik olduğundan, yani bü-
tün AB hukuku müktesebatı ulusal 
hukuk sistemlerinde doğrudan uy-
gulanabilir nitelik taşıdığından, AB 
hukukuna tanınan öncelik AB huku-
ku olmaktan başka hiçbir şarta bağlı 
değildir. Kapsayıcılık açısından ise 
bütün AB hukuku müktesebatı, sta-
tüsüne bakılmaksızın bütün ulusal 
hukuk hükümlerine karşı bu niteliği 
haizdir. 

AB hukukunun önceliğinin sonucu 
olarak AB tasarruflarının hukukilik 
denetimi, anayasal hükümler dahi 
olsalar ulusal hukuk hükümleriyle 
yapılamayacağı gibi, yargısal dene-
tim AB hukuku normlar hiyerarşisi 
içerisinde üst AB hukuku normları 
ışığında sadece ABAD’ın münhasır 
yargısal yetkisi çerçevesinde ger-
çekleştirilebilecektir.

AB hukukunun önceliğinin hukuki 
sonucu itibariyle, kurucu antlaş-
malar ve kurumların tasarrufları 
doğrudan uygulanabilir (doğrudan 
etkili) hükümlerinin yürürlüğe gir-
mesiyle birlikte kendisiyle çatışan 
ulusal hukuk hükümlerini otomatik 
olarak uygulanamaz kılmaktadır. 
Diğer yandan bu hükümler, her bir 
Üye Devlette uygulanan hukuk dü-
zeninin parçasını teşkil ettiği ve ön-
celik taşıdığı müddetçe, aykırı yeni 
ulusal tasarrufların geçerli şekilde 
kabulünü engelleyecektir. Aykırı 
ulusal normların uygulanamazlığını 

sağlayan unsurun AB hukuku hük-
münün öncelik niteliğinin mi, yoksa 
doğrudan etkili olma niteliğinin mi 
olduğu doktrinde hala tartışmalıdır. 
Yani öncelik ilkesinin tek başına bu 
etkiyi doğurabilir bir ilke olup ol-
madığı, bir hukuki çare olarak da 
vasıflandırılması gerekip gerekme-
diği veya aksi takdirde tek başına bu 
etkiyi doğuramadığından önceliğin 
sağlanmasının hukuki çarelere ge-
reksinim duyup duymadığı meselesi 
hala tartışılmaktadır. 

AB hukukunun önceliğine karşı Üye 
Devlet anayasa/yüksek mahkeme-
leri tarafından üç temel üzerinde AB 
tasarruflarının önceliğine itirazlar 
yapılmakta ve çekinceler ileri sü-
rülmektedir: temel haklar çerçeve-
sinde denetim; yetki çerçevesinde 
(ultra vires) denetim; ulusal ana-
yasal kimlik çerçevesinde denetim. 
Temel haklar denetimi, AB tasar-
ruflarının ulusal anayasalarda varlık 
bulan vazgeçilmez ve devredilemez 
temel haklar eksenli denetimine yö-
nelik girişimi; yetki denetimi, dev-
redilen yetkilerin ulusal anayasa 
hükümlerince ve ulusal anayasa/
yüksek mahkemeler(i) tarafından 
belirlenmesine dayanan denetimi-
ne yönelik girişimi; anayasal kimlik 
denetimi ise, kurucu antlaşmada 
yer bulan ulusal anayasal kimliğe 
saygının içeriği itibariyle ulusal ana-
yasaya göre belirlenmesi anlayışına 
dayanan denetime yönelik girişimi 
ifade etmektedir. Bu noktada en iyi 
örnek Alman Anayasa Mahkemesi 
kararları olarak gösterilebilir. (Inter-
nationale Handelsgesellschaft von 
Einfuhr– und Vorratsstelle für Get-
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reide und Futtermittel (Solange I), 
BVerfGE 37, 271 [1974] CMLR 540; 
Wünsche Handelsgesellschaft (So-
lange II), BVerfGE 73, 339, [1987] 
3 CMLR 225; Maastricht, BVerfGE 
89, 155; Brunner v European Uni-
on Treaty [1994] CMLR 57; Lisbon, 
BVerfG, Judgment of the Second Se-
nate of 30 June 2009 – 2 BvE 2/08; 
Honeywell, BVerfG, Order of the Se-
cond Senate of 06 July 2010 – 2 BvR 
2661/06.)
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Öz Kaynaklar   
(Own Resources)

–Sevgi İNECİ–

Bütçenin gelir kalemlerini oluşturan 
öz kaynaklar üçe ayrılmaktadır: Ge-
leneksel Özkaynaklar, Katma Değer 
Vergisi payı (VAT-Value Added Tax) 
ve Gayri Safi Milli Gelir payı (GNI-
Gross National Income). Geleneksel 
Özkaynaklar Birliğin en eski kaynak-
larından biridir, esas olarak Birliğe 

üye olmayan üçüncü ülkelerden it-
hal edilen ürünlerden alınan vergi-
lerin %20’si ve İç Pazar’da şeker ve 
isoglikoz üretiminden alınan vergi-
leri içermektedir. Bununla birlikte 
1308/2013 tarihli Tüzük kapsamın-
da 30 Eylül 2017 yılından itibaren 
iç pazarda uygulanan şekerde kota 
sistemi kaldırılmıştır. Bundan böyle 
Üye Devletler şeker üretim vergisi 
ve şeker kota aşımı vergisi ödeme-
yeceklerdir.

Bütçe harcamaları geleneksel öz 
kaynaklar ve VAT payı ile karşılana-
madığı zaman ek bir kaynak devreye 
girer: Gayri Safi Milli Gelir payı. Bu 
gelir kaleminin bütçeye katkı ora-
nı toplam harcamaların durumuna 
göre ülkeden ülkeye ve yıldan yıla 
değişmektedir. “GNI call-rate” ola-
rak adlandırılan değişken oran büt-
çenin denkleşmesini sağlar. Gayri 
Safi Milli Gelir payı yaklaşık olarak 
bütçe harcamalarının % 70’ini karşı-
lamaktadır. 2017’de Gayri Safi Milli 
Gelir payı 78.6 milyar Avro’dur. 

2014/335 sayılı Konsey Tüzüğü Av-
rupa Birliği’nin (AB) finansman sis-
teminin genel hükümlerini düzenle-
mektedir. 
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EU Parliament. “Textes adoptés, Re-
forme du systeme des ressources 
propres de l’Union Européenne”,14 
Mart 2018 

Özel Yasama Usulleri 
(Special Legislative 
Procedures)

–A. Aslı BİLGİN–

Avrupa Birliği (AB) hukuku kapsa-
mında bir tüzük, direktif veya ka-
rarın kabulü için kurucu antlaşma-
larda öngörülen iki yasama prose-
düründen biridir. Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) 
md. 289(2)’de yer verilen özel ya-
sama usulleri, kurucu antlaşmalar-
da öngörülen belirli durumlarda 
Konsey’in katılımıyla Avrupa Par-
lamentosu tarafından veya Avrupa 
Parlamentosu’nun katılımıyla Kon-
sey tarafından kabul edilecek tüzük, 
direktif veya kararlar için öngörülen 
ve danışma usulünü ve uygunluk 
görüşü usulünü kapsayan karar 
alma usulüdür. Avrupa Parlamen-
tosu ve Konsey’in yasama prosedü-
rünün iki ayağı olarak eşit konumda 
hareket ettiği olağan yasama usu-
lünden temel farkı, danışma usu-
lünde sınırlı bir etkiye sahip olan 
Avrupa Parlamentosu’nun, uygun 
görüş usulünde sahip olduğu veto 
yetkisidir. 

Avrupa Tek Senedi (1987) ile kuru-
cu antlaşmalara dahil olup, Maast-
richt Antlaşması (1993) ile kapsamı 
genişletilen uygun görüş usulü uya-
rınca yasama tasarrufu teklifi ancak 

Avrupa Parlamentosu’nun onayı 
alındıktan sonra Konsey tarafından 
karara bağlanabilecektir. Avrupa 
Parlamentosu, önüne gelen yasa-
ma tasarrufu teklifini ya onaylar ya 
da reddeder, herhangi bir değişiklik 
yapma ya da değişiklik önerme yet-
kisi bulunmamaktadır. Avrupa Par-
lamentosu’nun onayının alınabil-
mesi için gerekli olan yeter sayı üye 
tam sayısının mutlak çoğunluğudur.

Lizbon Antlaşması (2009) ile yasa-
ma tasarrufu için geçerli olan özel 
yasama usullerinden biri olarak ka-
bul edilen uygunluk görüşü usulü; 
ayrımcılıkla mücadele (ABİHA md. 
19) başta olmak üzere, vatandaşlık 
haklarının güçlendirilmesi (ABİHA 
md. 25), cezai usulün diğer spesifik 
yönleri (ABİHA md. 82(2/d)), Avru-
pa Savcılığı Ofisi’nin kuruluşu (ABİ-
HA md. 86(1)), Birliğin öz kaynaklar 
sistemine ilişkin uygulama tedbir-
leri (ABİHA md. 311(4)) ve esneklik 
hükmüne (ABİHA madde 352) iliş-
kin konularda uygulanmaktadır.

Danışma usulünde ise yasama ta-
sarrufu teklifi Konsey tarafından 
ancak Avrupa Parlamentosu’nun 
görüşü alındıktan sonra karara 
bağlanmaktadır. Yasama tasarrufu 
teklifinin Komisyon tarafından aynı 
anda Konsey ve Avrupa Parlamen-
tosu’na gönderilmesi ile başlayan 
prosedür, Konsey’in resmen Avru-
pa Parlamentosu’nun görüşünü ta-
lep etmesiyle devam eder. Avrupa 
Parlamentosu’nun olumlu görüş 
vermesi halinde Konsey, Komisyon 
tarafından önerilen yasama tasar-
rufu teklifini nitelikli oy çokluğu 
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ile aynen veya değişiklik halinde oy 
birliği ile kabul eder. Avrupa Par-
lamentosu’nun teklifi reddetmesi 
veya değişiklik önermesi halinde 
ise Konsey bu görüşle bağlı değildir. 
Avrupa Parlamentosu’nun değişiklik 
teklifi Komisyonca değerlendirilir ve 
değişiklikler kabul edilirse yasama 
tasarrufu teklifinin modifiye edilmiş 
hali Konsey’e sunulur. Bu durumda 
modifiye edilmiş versiyonun kabulü 
için Konsey’de nitelikli oy çokluğu 
yeterli iken, Konsey tarafından da 
değişiklik önerilmesi halinde oy bir-
liği gerekmektedir. Danışma usulü; 
rekabet politikası (ABİHA md. 103), 
dolaylı vergilerin uyumlaştırılması 
(ABİHA md. 113) gibi spesifik konu-
larda uygulanmaktadır.

Okuma Listesi 

Lenaerts, Koen ve Van Nuffel, Piet. 
European Union Law, Brussels, 
Sweet and Maxwell, 3. Baskı, 2011, 
s. 673.

Özkan, Işıl. Avrupa Birliği Kamu 
Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 
2011, s. 168.

Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. Av-
rupa Birliği Kurumsal Hukuku, Anka-
ra: Seçkin Yayıncılık, 2016, s. 129.

Özgürlük, Güvenlik ve 
Adalet Alanı (Area of 
Freedom, Security and 
Justice)

–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–

Avrupa Birliği’nde (AB) Özgürlük, 
Güvenlik ve Adalet Alanı’nın yaratıl-
ması, kişilerin serbest dolaşımının 
güvence altına alınması ve vatan-
daşlara üst düzey koruma sağlan-
ması düşüncesine dayanmaktadır. 
Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı, 
Amsterdam Antlaşması (1999) ile 
birlikte kurucu antlaşmalarda yeni 
bir alan olarak tanımlanmadan çok 
önce, bu alana dâhil konularda (ilti-
ca politikası, göç politikası, hukuki 
konularda adli işbirliği, cezai konu-
larda adli işbirliği ve polis işbirliği) 
Üye Devletler arasındaki işbirliğinin 
temelleri, Avrupa Ekonomik Toplu-
luğu yapısının dışında ve gayriresmi 
olarak 1970’li yıllar itibariyle atılma-
ya başlanmıştır. Bu kapsamda, 1970 
yılında kurulan Avrupa Siyasi İşbir-
liği’nin medeni ve cezai konularda 
adli işbirliğine ilişkin çalışmaları, 
1976 yılında oluşturulan ve terö-
rizm, polis işbirliği ve uyuşturucuyla 
mücadele konularını ele alan TREVI 
Grubu’nun çalışmaları, 1986 yılında 
kurulan Adhoc Göç Grubu’nun ilti-
ca, dış sınırların kontrolü ve vizele-
re ilişkin çalışmaları ile 1985 yılında 
beş Üye Devletin katılımıyla iç sınır-
ların kaldırılması amacıyla başlatı-
lan Schengen işbirliği sayılabilir. 

Maastricht Antlaşması (1993) ile 
Antlaşma öncesi dönemde AB ya-
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pısı dışındaki hükümetlerarası plat-
formlarda ele alınan konular, AB 
çatısı altında birleştirilmiş ve söz 
konusu konulara AB’nin üç sütunlu 
yapısında Adalet ve İç İşlerinde İş-
birliği’ne ilişkin üçüncü sütununda 
yer verilmiştir. Adalet ve İç İşlerinde 
İşbirliği sütunu, AB’nin uluslarüstü 
sütununu teşkil eden birinci sütu-
nundan (Ekonomik Entegrasyon Sü-
tunu/Topluluklar Sütunu) farklı ola-
rak, fakat ikinci sütununa (Ortak Dış 
ve Güvenlik Politikası) benzer şekil-
de hükümetlerarası niteliktedir. Bu 
niteliğinin sonucu olarak, Konsey’in 
oy birliği ile düzenleme yapacağı 
kabul edilirken, söz konusu düzen-
lemelerin kabulünde Avrupa Parla-
mentosuna sadece danışma organı 
olarak son derece sınırlı şekilde 
yetki tanınmıştır. Bu çerçevede, bu 
dönemde Adalet ve İç İşlerine ilişkin 
düzenlemeler; “sözleşmeler”, “or-
tak eylemler”, “ortak tutumlar” ve 
“ilke kararları” şeklini almıştır. Avru-
pa Birliği Adalet Divanının (ABAD) 
yetkisi de son derece sınırlı şekilde 
sadece sözleşmeler bakımından ka-
bul edilmiştir. 

Amsterdam Antlaşması (1999), 
AB’nin amaçları arasında “Özgür-
lük, Güvenlik ve Adalet Alanının 
korunması ve geliştirilmesi” amacı-
na yer vermiş (AB Antlaşması md. 
2) ve o tarihe kadar Adalet ve İç 
İşleri kapsamında kabul edilen ko-
nular, Özgürlük, Güvenlik ve Ada-
let Alanı içerisine dâhil edilmiştir. 
Amsterdam Antlaşması’yla birlikte, 
Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Ala-
nının aşamalı olarak yaratılabilmesi 
amacıyla “vizeler, sığınma, göç ve 

kişilerin serbest dolaşımına ilişkin 
diğer politikalar” bakımından Avru-
pa Topluluğu’nun (AT) yetkisi kabul 
edilerek, AT Antlaşması’nın IV. baş-
lığı altında dış sınır kontrolleri, iltica 
ve göç, üçüncü ülke vatandaşlarının 
haklarının korunması, hukuki konu-
larda adli işbirliği ve idari işbirliğinin 
teşviki ve güçlendirilmesi düzen-
lenmiştir. Bu çerçevede, Antlaşma, 
söz konusu konularda (5 yıllık ge-
çiş sürecini takiben) düzenlemele-
rin, Konsey tarafından nitelikli oy 
çokluğu yöntemi uyarınca ve ortak 
karar usulü çerçevesinde yapılma-
sına imkân tanımıştır. Antlaşma’da 
IV. Başlığına ilişkin olarak ABAD’ın 
ön karar prosedürü çerçevesindeki 
yetkisi özel bir hükümle sınırlandı-
rılmış (md. 68) ve anılan hükümde, 
Antlaşma’nın bu başlığının yorumu-
nun veya Antlaşma’nın bu başlığına 
dayanan Topluluk tasarruflarının 
geçerliği ya da yorumuna ilişkin ön 
karar başvurularının, sadece ulusal 
hukuk kuralları uyarınca kararlarına 
karşı kanun yolları kapalı olan mah-
kemelerce yapılabileceği düzenlen-
miş, ayrıca Konsey, Komisyon ve Av-
rupa Parlamentosu’na, IV. Başlığın 
veya bu Başlığa dayanarak yapılmış 
Topluluk tasarruflarının yorumu 
konusunda Divan’a başvurabilme 
yetkisi tanınmıştır. Antlaşma’yla 
ayrıca, IV. Başlık hükümlerinin Bir-
leşik Krallık, İrlanda ve Danimarka 
bakımından Antlaşmaya eklenen 
Protokol hükümleri çerçevesinde 
uygulanması kabul edilmiştir. Ams-
terdam Antlaşması’nın Özgürlük, 
Güvenlik ve Adalet Alanı bakımın-
dan bir başka önemi, AB dışında 
gelişen Schengen müktesebatını 
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kurucu antlaşmaya dahil etmiş ol-
masıdır. Amsterdam Antlaşması’yla 
getirilen değişiklikler neticesinde, 
sadece polis işbirliği ile cezai konu-
larda adli işbirliğine ilişkin konular 
AB’nin üçüncü sütununda muhafa-
za edilmiştir. 

Lizbon Antlaşması (2009) ile AB’nin 
sütunlu yapısına son verilmiş ve Öz-
gürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı’nın 
kapsamındaki tüm konular itibariy-
le (polis işbirliği ile cezai konularda 
adli işbirliği de dâhil olmak üzere) 
Topluluk yöntemi benimsenmiştir. 
Bu çerçevede, Birliğin vatandaşları-
na, dış sınırların kontrolü, iltica, göç, 
suçun önlenmesi ve suçla mücadele 
konularında uygun tedbirler vası-
tasıyla kişilerin serbest dolaşımının 
sağlandığı, iç sınırların olmadığı bir 
Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı 
sunacağı, AB’nin amaçları arasında 
yer almıştır (AB Antlaşması, md. 
3(2)). Söz konusu amaca, AB’nin İç 
Pazar kurma amacından (AB Ant-
laşması, md. 3(3)) da önce yer veril-
mesi, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet 
Alanına atfedilen önem bakımından 
dikkat çekicidir. 

Lizbon Antlaşması sonrasında Öz-
gürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı 
AB ile Üye Devletler arasında pay-
laşılan yetkinin uygulanacağı alan-
lardan olarak sayılmakta (AB Ant-
laşması, md. 4(2/j)), konuya ilişkin 
ayrıntılı düzenlemelere ise, Avrupa 
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaş-
ma’nın (ABİHA) “Birliğin Politikaları 
ve İç Eylemleri”ne ilişkin III. Kısmı-
nın V. Başlığı altında (md. 67 ilâ md. 
89) yer verilmektedir. Bu çerçevede 

söz konusu Başlık, “sınır kontrolleri, 
iltica ve göç konusundaki politika-
lar”; “hukuki konularda adli işbirli-
ği”; “cezai konularda adli işbirliği” 
ve “polis işbirliği” bakımından hem 
ilgili AB politikasının kapsamını be-
lirlemekte hem de ilgili politika ba-
kımından alınacak tedbirleri detaylı 
olarak tespit etmektedir. 

Anılan hükümler uyarınca, Özgür-
lük, Güvenlik ve Adalet Alanı’na 
ilişkin düzenlemelerin kural olarak 
Konsey ve Avrupa Parlamentosu ta-
rafından olağan yasama usulü uya-
rınca yapılması, Konsey’in nitelikli 
oy çokluğu ile karar alması söz ko-
nusudur. ABAD’ın ön karar prosedü-
rü çerçevesindeki yetkisi bakımın-
dan Amsterdam Antlaşması uya-
rınca getirilen sınırlama kaldırılmış, 
ABAD, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet 
Alanı’nın kapsamına giren konuların 
tamamı bakımından ön karar yetki-
sine sahip olmuştur. Diğer yandan, 
yıllar içerisinde Özgürlük, Güvenlik 
ve Adalet Alanı’nın yaratılmasına 
ilişkin Tampere (1999–2004), La 
Haye (2004–2009) ve Stockholm 
(2010–2014) Programlarının kabu-
lüyle fiilen yol gösterici bir rol üst-
lenen AB Zirvesi’nin bu yetkisi, ABİ-
HA’da resmen kabul edilmiş ve Zir-
ve’nin, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet 
Alanı’nda yasama ve uygulamaya 
yönelik planlama konusunda strate-
jik yönlendirici ilkeleri belirleyeceği 
hüküm altına alınmıştır (md. 68).
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Padoa-Schioppa Raporu 
(Padoa-Schioppa Report) 

–Sevgi İNECİ–

Kısaca Padoa-Schioppa Raporu ola-
rak anılan Avrupa Komisyonunun 
1987 tarihli bu raporu, (Etkinlik, 
İstikrar ve Adalet: Avrupa Toplulu-
ğu’nda Ekonomik Sisteminin Evrimi 
üzerine Bir Strateji, [Efficiency, Sta-
bility and Equity: a strategy for the 
evolution of the economic system of 
the European Community], Tomas-
so Padoa-Schioppa başkanlığında 
bir grup akademisyen tarafından 
hazırlanmıştır. Avrupa bütünleşme 
tarihinde önemli bir yeri olan, İtal-
yan ekonomist, bankacı ve 1979-
1883 yılları arasında Avrupa Ko-
misyonu Ekonomik ve Finansal İşler 
Daire başkanı Tomasso Padoa-Schi-
oppa, tek paraya geçilmesinde ön-
cülük etmiştir. 

Avrupa Komisyonunun İç Pazarın 
Tamamlanması Programını ilan et-
tikten çok kısa bir süre sonra ha-
zırlanan Padoa-Shioppa Raporu, 
Cechini Raporu’nda olduğu gibi bir 
ekonomik analiz yapmak yerine, 
ekonomik bütünleşmede kurumlar 
ve Üye Devletlerin görev paylaşımı, 
yetkileri, sorumlulukları ve etkin bir 
iç piyasaya için gerekli koşulların ne 
olması gerektiğini ortaya koymakta-
dır. 

1973 petrol krizinden sonra daralan 
dünya ve Avrupa ekonomisindeki 
artan korumacılık eğilimlerine kar-
şı tek çözüm ticareti ve yatırımla-
rı olumsuz etkileyen bu korumacı 
eğilimleri ortadan kaldırmak ve bü-
tünleşmiş büyük bir iç Pazar yarat-
maktır. Avrupa Komisyonu’nun giri-
şimiyle başlayan İç Pazarın Tamam-
lanması Programı’nın başarıya ulaş-
ması için öncelikle bir durum analizi 
yapılmış ve ekonomik entegrasyo-
nun geleceğini tehdit eden bu uygu-
lamaların üye ülkeler tarafından kal-
dırılması gerektiği kanıtlarıyla bilim-
sel olarak ortaya konmuştur. Benzer 
şekilde Padoa-Schioppa raporu, 
iç pazar mantığının gümrük birliği 
sayesinde vergiden arındırılmış bir 
ticaret alanı yarattığını ve bunun ko-
rumacı önlemlerle daraltılmaması 
gerektiğini vurgulamaktadır. İç pa-
zarda tarife dışı engeller ortadan 
kalktığı zaman kaynak kullanımında 
etkinlik sağlanacak bu da ekonomi-
ye firmaların maliyetlerinde düşüş, 
karlılıklarında artış, yatırımlarında 
canlanma ve Üye Devletlerde den-
geli büyüme sağlanacaktır. 
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Pan-Avrupa Menşe 
Kümülasyonu Sistemi 
(Pan-European 
Cumulation System)

–Zafer Can DARTAN–

Pan-Avrupa Menşe Kümülasyo-
nu Sistemi (PAMK), Avrupa Birliği 
(AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği 
(EFTA) üyesi ülkeler (İzlanda, Lihten-
ştayn, Norveç ve İsviçre) ve Filistin 
(Batı Şeria ve Gazze Şeridi), Cezayir, 
Fas, Tunus, İsrail, Lübnan, Mısır, Su-
riye ve Ürdün gibi Akdeniz Ülkeleri, 
Faroe Adaları ve Türkiye’den oluş-
maktadır. 25 Ocak 1999 tarihli Kon-
sey toplantısında AB ülkeleri Dışiş-
leri Bakanları, Türkiye’nin de bu sis-
teme katılımını kararlaştırmışlardır. 
Bu sistem, taraf ülkeler arasındaki 
serbest ticaret anlaşmalarının men-
şe kümülasyonu yolu ile birleştiri-
lerek fiilen bir serbest ticaret alanı 

tesis edilmesini ve Avrupa sanayi-
sinin üçüncü ülkeler karşısında tek 
bir sanayi olarak hareket etmesini 
sağlamaktadır. Menşei kümülas-
yonu, özü itibariyle, tercihli ticaret 
anlaşmasına taraf ülkelerin, birbir-
leri kaynaklı ürünlere kendi ülkeleri 
menşeli ürünler ile aynı muame-
leyi yapabilmelerini ve bu ürünleri 
üretim süreci içerisinde sınırlama 
olmaksızın kullanarak, nihai ürünü 
tercihli rejim üzerinden diğer tarafa 
kolayca ihraç edebilmelerine olanak 
sağlamaktadır. 

Böylelikle, AB/EFTA ve Akdeniz ül-
kelerindeki işletmeler, ürünlerini 
mamul veya yarı mamul olarak ve 
menşei engeliyle karşılaşmaksızın, 
işlenmek üzere bölge içerisindeki 
diğer ülkelere gönderebilmekte ve 
nihai ürünü tercihli rejim kurallarına 
göre, sistemde yer alan diğer ülke-
lere ihraç edebilmektedir. Özellikle 
Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri 
(MDAÜ) ile ilişkilerin geliştirilmesi 
sonrasında gerek AB ile bu ülkeler 
arasında imzalanan, gerek de bu 
ülkelerin kendi aralarında tamamla-
dıkları anlaşmalarla menşei kümü-
lasyon sistemi biraz daha karmaşık 
hale gelmiştir. 

Çok sayıda uluslararası ticaret an-
laşması olması yanı sıra, bütün an-
laşmalarda menşein farklı kurallara 
bağlı olarak belirlenmesi sebebiyle 
Avrupa, menşei bloklarına bölün-
meye başlanmıştır. Bu nedenle AB, 
1994 yılında tüm Avrupa ülkelerini 
kapsayacak ve bu ülkeler kaynaklı 
ürünlerin kümülasyonunu sağlaya-
cak bir sistem oluşturma kararı al-
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mıştır. Pan-Avrupa Menşei Kümülas-
yonu Sistemi olarak adlandırılan bu 
sisteme taraf ülkelerin menşeini ta-
şıyan maddeler, diğer taraf ülkeler-
den birinde üretilen ürünlerde girdi 
olarak kullanıldığında o ülke menşeli 
kabul edilmesi esasına dayanır. Bu 
sayede, bu maddelerin yeterli işlem-
lerden geçmesi ve katma değerine 
önemli derecede bir katkı yapılmış 
olması şartı aranmamaktadır. 
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Para Politikası  
(Monetary Policy)

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

Ekonomi politikasının temel amaç-
ları, yüksek istihdam, fiyat istikrarı 
ve hızlı büyümedir. Para politikası, 
ekonomi politikasının temel amaçla-
rına ulaşması için kullanılan ana po-

litika araçlarından biridir. Sözkonusu 
amaçlar uzun dönemde birbirleriyle 
uyumlu olup, kısa dönemde birbir-
leriyle çelişen sonuçlar doğurabil-
mektedirler. Yüksek istihdam amacı, 
potansiyel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 
(GSYİH)’nın azamî düzeyde arttırıl-
ması ve reel GSYİH düzeyinin potan-
siyel GSYİH düzeyine yakın olması 
anlamına gelmektedir. Bu durumda 
işsizlik oranı da doğal işsizlik oranına 
yakın gerçekleşecektir. Fiyat istikrarı 
amacı, enflasyonun düşük düzeyde 
seyretmesi anlamını taşımaktadır. 
Hızlı büyüme amacı ise yüksek bü-
yüme oranının sürdürülebilirliğidir. 
İlgili temel amaçlar içinde öncelik, 
fiyat istikrarının sağlanmasıdır. 

Ekonomi yönetimi, sözkonusu temel 
amaçlara ulaşmak üzere para ve ma-
liye politikasını etkin olarak kullan-
malıdır. Maliye politikası kamu ge-
lirlerinin ve giderlerinin yönetimini 
içeren politika aracıdır. Para politika-
sı ise paranın miktarını, maliyetini, 
ekonomik kesimlerin bekleyişlerini 
etkileyerek temel amaçlara ulaşmak 
için geliştirilen stratejiler bütünüdür. 
Para politikasının yürütülmesinde 
merkez bankaları stratejik öneme 
sahiptir. Bir ülkenin merkez bankası, 
alacağı para politikası kararlarının 
temel amaçlara ulaşmadaki başarı-
sını öngörebilmeli ve uygulayacağı 
para politikası stratejisi çerçevesin-
de paranın miktarını ve maliyetini 
nasıl belirleyeceğine karar vermeli-
dir. Bu sürecin en önemli değişken-
leri, parasal aktarım mekanizması 
(transmission mechanism), para po-
litikası stratejileri ve para politikası 
araçlarıdır. 
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Merkez bankaları ülke içi enflasyo-
nu doğrudan kontrol edemezler. Bu 
nedenle merkez bankalarının para 
politikası stratejilerini belirlerken 
enflasyonu kontrol edecek en uygun 
aktarım mekanizmasını belirlemele-
ri gerekmektedir. Diğer bir ifade ile 
merkez bankaları, enflasyonu do-
laylı olarak kontrol altında tutmak 
üzere uygun stratejiler belirlemeli 
ve uygulamalıdırlar. 

İktisat teorisinde üç temel aktarım 
mekanizması yer almaktadır. Bu 
mekanizmalardan ilki, para arzı ile 
enflasyon arasındaki ilişkiyi açıkla-
yan klasik miktar teorisidir. İkinci 
mekanizma, faiz oranı kanalıyla ak-
tarım mekanizmasıdır. Faiz oranı ka-
nalıyla aktarım mekanizması, IS-LM 
modeline dayanmaktadır. Üçüncü 
mekanizma ise döviz kurlarını içeren 
aktarım mekanizmasıdır. Merkez 
bankaları en uygun aktarım meka-
nizmasını belirlemekte çoğu zaman 
zorlanmakta ya da tam etkin olama-
maktadırlar. 

Merkez bankaları, öncelik fiyat is-
tikrarının sağlanması amacı olmak 
üzere temel amaçlara ulaşmak için 
para politikası araçları kullanmak-
tadırlar. Sözkonusu para politikası 
araçları, dolaylı ve dolaysız olacak 
şekilde ikiye ayrılmaktadır. Dolaylı 
araçlar, piyasada arz ve talep ko-
şullarını etkileyecek şekilde kullanı-
lırken, dolaysız araçlar faiz oranları 
ile mevduat ve kredi miktarlarına 
müdahaleleri içermektedirler. Diğer 
taraftan dolaylı araçlar, merkez ban-
kası bilançosunu, dolaysız araçlar ise 
finansal kuruluşların bilançolarını 

hedef almaktadırlar. 

Merkez bankalarının dolaylı para 
politikası araçları, reeskont oranları, 
zorunlu karşılıklar ve açık piyasa iş-
lemleridir. Dolaysız politika araçları 
ise, faiz oranı kontrolleri, kredi tava-
nı kontrolleri, disponibilite uygula-
ması, finansal aracıların portföyleri-
ne müdahaleler, menkul kıymetlerin 
alımında kullanılan kredilere müda-
haleler ve tüketici kredilerine müda-
halelerdir. 
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Parasal Birlik / Para Birliği 
(Monetary Union)

–Dilek AYKUT SEYMEN–

Parasal birlik, iki veya daha fazla 
ülke arasında tek bir para alanı oluş-
turmaya yönelik yapılan bir anlaş-
madır. Parasal birlik, üye ülkelerin 
ulusal paralarının geri dönülmez bir 
şekilde birbirlerine karşı sabitlen-
mesini öngörmektedir. Uygulamada 
parasal birliklerin hem ekonomik 
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hem de politik nedenlerle kuruldu-
ğu görülmektedir. Parasal birliğe tek 
bir para politikası ve tek bir merkez 
bankası oluşturulması eşlik etmekte 
ya da mevcut ulusal merkez ban-
kaları ortak bir merkez bankasının 
bütünleşmiş birimleri haline gel-
mektedir. Parasal birlikte, üye ülke-
ler ortak banknot ve madeni para 
kullanmaktadırlar. Üye ülkeler bu 
paraların basımı konusunda ortak 
merkez bankası adına yetkilendiri-
lebilecekleri gibi, ulusal paralar fiktif 
bir ortak paraya göre yeniden adlan-
dırılabilmektedir.

Parasal birlik uygulamasının en bi-
linen örneği bazı AB ülkeleri tara-
fından oluşturulmuş olan tek para 
(Avro) sistemidir. AB ülkeleri Maast-
richt Antlaşması (1993) ile Ekono-
mik ve Parasal Birlik (Economic and 
Monetary Union – EPB) oluşturul-
ması konusunda anlaşmaya varmış-
lardır. Bunun ilk aşaması olan Eko-
nomik Birlik üye ülkelerin ekonomi 
ve maliye politikalarının koordinas-
yonunu öngörmüştür. Tek Pazar sis-
teminin tamamlanması ve Avrupa 
Merkez Bankasının oluşturulması-
nın ardından 12 Avrupa Birliği (AB) 
üyesi ülke ulusal para birimlerini 
tedavülden kaldırarak, 1999 yılında 
sanal bir para birimi olarak, 2002 yı-
lından itibaren de banknot ve bozuk 
para olarak, tek para birimi Avro’yu 
kullanmaya başlamışlardır. AB üye-
lerinin hepsi ekonomik birliğe dahil 
olmakla birlikte, sadece bazı ülkeler 
daha ileri bir aşama olarak Avro’nun 
kullanımına geçmişlerdir. Bu ülkele-
rin oluşturduğu gruba Avro Bölgesi 
adı verilmektedir. Avro Bölgesi oluş-

turulurken, Danimarka ve İngiltere 
tercih etmedikleri için, Avrupa Birliği 
(AB) üyesi diğer bazı ülkeler ise or-
tak para birimine geçmek için gerek-
li kriterleri sağlayamadıkları için da-
hil olmamışlardır. İlerleyen dönem-
de Avro Bölgesi üyesi ülke sayısı 19’a 
çıkmıştır. Parasal Birlik’in para istik-
rarı ve düşük enflasyon hedefleri, 
Avrupa Merkez Bankası tarafından 
yürütülmekte ve kontrol edilmekte-
dir. Mali politikalar ise üye ülkelerin 
kontrolündedir. Ortak paranın kulla-
nımı, kişilerin, malların, hizmetlerin 
ve sermayenin AB içerisinde serbest 
dolaşımını temel alan Tek Pazar olu-
şumunu tamamlar niteliktedir. Eko-
nomi bakış açısıyla parasal birlik, en-
tegre olan bölgesel pazarlarda işlem 
maliyetlerini azaltması açısından ol-
dukça önemlidir. Fiyatlar konusunda 
şeffaflık sağlayarak, bölge içi rekabet 
yoluyla piyasada etkinliği artırmak-
tadır. Bunun yanında parasal birlik 
AB’de bir ileri aşama olan politik en-
tegrasyonun gerekli bir adımı olarak 
da görülmektedir. Parasal Birliğin 
olumlu etkileri yanında katılımcı ül-
keler için olumsuz etkileri de tartışıl-
maktadır. Bazı iktisatçılar arasında, 
AB’nin “optimum para sahası” olup 
olmadığı konusunda tartışma bu-
lunmaktadır. Ekonomik farklılıkların 
ve emek piyasasının uyumlaştırıl-
masındaki zorlukların AB üyelerinin 
parasal birlikten maksimum düzey-
de yararlanmasını engellediği dile 
getirilmektedir. Parasal entegrasyo-
nun karar mercileri artık nominal 
faiz oranlarını kontrol edemedikleri 
için bu durum bazı ülkeleri asimetrik 
şoklara açık bırakmaktadır. 
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Sonuç olarak parasal birlik, hem 
birliğe üye ulusal piyasalar hem de 
birliğin tamamı açısından önemli 
bir oluşumdur. Ortak para politika-
sının kurumsal dizaynı ve ona eşlik 
edecek makroekonomik politika-
ların entegrasyonunun gerekliliği 
önem arz etmektedir. Bu nedenle, 
ulusal hükümetlerin kendilerinin 
sorumlu olduğu ekonomi politika-
larını politik bir koordinasyon içinde 
yürütmeleri, maliye politikalarının 
yönetiminde de belli ortak kuralla-
rı belirleme konusunda sorumluluk 
almaları beklenmektedir.
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Parasal Genişleme 
(Quantitive Easing)

–Dilek AYKUT SEYMEN–

Parasal genişleme, merkez banka-
larının piyasadan hükümet bono ve 
tahvillerini ya da diğer kağıtları satın 
alarak para arzını artırma yoluyla pi-

yasaya borç vermesidir. Kısa vadeli 
faiz oranları sıfır veya sıfıra yakın ise 
açık piyasa işlemleri (APİ) faiz oran-
larını etkilemede etkin para politi-
kası araçları değildir. Bunun yerine 
merkez bankası açık piyasa işlem-
lerindekinden çok daha büyük mik-
tarlara ulaşmış varlık satın alımı ger-
çekleştirir. Varlık satın alımı yanında 
tahvil ya da bonoların kısa süre için 
devralınıp iade edilmesi şeklinde 
repo yöntemi de uygulanabilir. Mer-
kez bankası bankalara likidite sağla-
mak amacıyla varlık satın alımını 
yeni yarattığı rezervlerle (para ba-
sarak) yaptığı için parasal genişleme 
para arzını artırmaktadır. Parasal 
genişleme politikası 2008 Finansal 
Krizi’nden sonra başta ABD olmak 
üzere birçok ülkede uygulanmıştır. 
Japon Merkez Bankasının Finansal 
Kriz öncesi de miktar genişlemesi 
uygulamasına gittiği bilinmektedir.

Küresel Finansal Kriz sonrasında 
ABD Merkez Bankası (FED), piyasa-
da likiditeyi arttırmak ve ekonomiyi 
canlandırmak için, bankaların ve ku-
rumların elinde bulunan çoğunluğu 
Hazine’ye ait kağıtları satın alarak 
Hazine’nin borcunu üstlenme yo-
luna gitmiştir. FED bir yandan ban-
kalara bu yolla likidite sağlarken bir 
yandan da faizleri düşürerek ban-
kaların kredi verebilmelerini kolay-
laştırmayı, dolayısıyla piyasalarda 
kredi talebi yaratmayı hedeflemiş-
tir. FED Aralık 2008’den Ekim 2014’e 
kadar olan dönemde 4 kez parasal 
genişleme politikası uygulamış, bu 
yolla büyük miktarda para basmış-
tır. Ayrıca uzun vadeli kağıtları ve 
konut kredisine (mortgage) dayalı 
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türev ürünleri de satın alarak ban-
kaları uzun vadeli bağlantılarından 
kurtarmayı ve yatırımcılara kaynak 
sağlamayı amaçlamıştır. FED’in uy-
guladığı parasal genişleme progra-
mının temel hedefleri, resesyondan 
çıkarak büyüme sürecine yeniden 
dönmek, işsizliği azaltmak, deflas-
yonist yapıyı kırmak ve finansal sis-
teme güveni yeniden sağlamak ola-
rak açıklanmıştır. Parasal genişleme 
politikasının uygulandığı dönemler-
de büyüme ve işsizlik gibi gösterge-
lerde ortaya çıkan nispi iyileşmelere 
rağmen, deflasyon tehdidinin azal-
madığı, istihdam yapısında (ücret-
lerde ve iş kalitesinde) iyileşmelere 
neden olmadığı, hatta parasal ge-
nişlemenin yarattığı büyük likidite 
bolluğunun birçok alanda yeni ba-
lonlar oluşmasına neden olduğu 
gözlenmiştir. Bunun yanında parasal 
genişleme politikası uygulayan ülke-
lerde faiz oranlarının sıfıra yakın bir 
oranda uygulanıyor olması, finan-
sal serbestinin son derece yüksek 
ve finansal sermayenin neredeyse 
tam mobil olduğu küresel dünyada 
söz konusu ülkelerdeki tasarrufla-
rın daha yüksek faiz getirisi sunan 
gelişmekte olan ülke piyasalarına 
yönelmesi sonucunu doğurmakta-
dır. Ancak ABD örneğinde olduğu 
gibi faiz oranlarının tekrar yüksel-
meye başlaması, fonların gelişmek-
te olan piyasalardaki yüksek riske 
dayalı getirilerden vazgeçerek geri 
dönmesine neden olur. Bu şekildeki 
para çıkışları Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu dış finansmana bağımlı 
ülkeleri ekonomik açıdan son dere-
ce kırılgan hale getirmektedir. 

FED’in uygulamaya koyduğu parasal 
genişleme benzeri uygulamaların 
Küresel Finans Krizi sonrasında baş-
ka ülkeler tarafından da uygulandığı 
görülmektedir. 1992 yılında önce 
İngiltere Merkez Bankası (BOE) uy-
gulamış, ardından aynı yıl Japonya 
Merkez Bankası (BOJ) benzer bir 
uygulamaya giderek Yen’in piyasa-
da bollaşmasını sağlayarak değerini 
düşürmek yoluyla ihracatı arttırma-
yı amaçlamıştır. Bu uygulama en 
son Avrupa Merkez Bankası (AMB) 
tarafından da 2015 yılı başında uy-
gulamaya koyularak, piyasada tahvil 
satın alımı yoluyla Avro’yu bollaştır-
mak ve yükselen değerini düşürerek 
Avro Bölgesi’nin ihracatını teşvik et-
mek amaçlanmıştır. Avro Bölgesin-
de hedef, büyümeyi desteklemek 
ve enflasyon oranını % 2’ye yakın 
seviyelerde tutmayı sağlamak ola-
rak belirlenmiştir.
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Parasal Komite 
(Monetary Committee)

–Dilek AYKUT SEYMEN–

Avrupa Parlamentosu tarafından 
düzenlenen toplantılar için hazırlık 
çalışmalarını yapmak üzere farklı 
konularda uzmanlaşmış komiteler 
oluşturulmuştur. Parasal Komite de 
(Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi 
/ Economic and Monetary Affairs 
Committee – ECON) yirmi farklı uz-
manlık alanında oluşturulmuş parla-
menter komiteden bir tanesidir. Av-
rupa Parlamentosu, Avrupa Birliği 
(AB) düzeyinde karar verme sürecin-
de de etkili olan politik tartışmaların 
gerçekleştirildiği önemli bir forum-
dur. Avrupa Parlamentosu’nun üye-
leri, AB hukukunun oluşturulması ve 
AB kurumlarının demokratik olarak 
çalışmasını garantilemek yoluyla 
insanların çıkarlarını temsil etmek 
amacıyla Üye Devletlerin seçmen-
leri tarafından belirlenmektedir. Ko-
mitelerin idari yapıları, 25 ila 73 ara-
sında Parlamenter üye, bir başkan, 
ofis ve sekreterlikten oluşmaktadır. 
Komiteler ayda bir ya da iki kez Brük-
sel’de toplanmaktadır. Toplantılar 
(tartışmalar) kamuya açıktır. Komi-
teler, Komisyon ve Konsey’in hukuki 
çerçevede önerilerini dikkate alarak 
veya kendi inisiyatifi ile genel mecli-
se sunulmak üzere raporlar düzenle-
mekte ve gerektiğinde üzerinde de-
ğişiklik yapmaktadır. Parlamento da 
spesifik konularla başa çıkmak için 
alt komiteler ve geçici özel komite-
ler düzenleyebilir ve AB hukukunun 
kötü idaresine yönelik suçlamaların 

araştırılması için kendi danışmanlığı 
altında resmi soruşturma komitele-
ri oluşturabilir. Komite başkanları, 
Başkanlar Konferansında komitele-
rin çalışmalarının koordinasyonunu 
sağlamakla yükümlüdür.

Avrupa Parlamentosu çatısı altında 
oluşturulan Ekonomik ve Parasal İş-
ler Komitesi’nin sorumluluk alanına 
giren konular şunlardır;

• AB’nin ekonomi ve para politi-
kalarının koordinasyonu,

• Ekonomik ve Parasal Birliğin 
(EPB) işleyişi,

• Avrupa parasal ve finansal siste-
minin işleyişi

• Uluslararası parasal ve finansal 
sistemin (ilgili örgüt ve kurum-
larla ilişkiler de dahil) işleyişi,

• Uluslararası ödemelerin ko-
laylaştırılması ve sermayenin 
serbestçe hareketi (sınır öte-
si ödemeler, tek ödeme alanı, 
ödemeler dengesi, sermaye ha-
reketleri, borç verme ve alma 
politikası, üçüncü ülkelerden 
kaynaklanan sermaye hareket-
lerinin kontrolü, Birliğin serma-
ye ihracının teşviki için gereken 
önlemler vb.)

• Rekabetin düzenlenmesi ve 
kamu yardımlarına ilişkin kural-
ların belirlenmesi,

• Vergi yükümlülüklerinin belir-
lenmesi, 
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• Finansal kurumların ve piyasa-
ların düzenlemelerini ve danış-
manlığını yaparak raporlanma-
sı, finansal hizmetlerle ilgili mu-
hasebe ilkeleri, işletme yöneti-
şimi ve şirket hukukuna ilişkin 
diğer kuralların belirlenmesi,

• AB ekonomi yönetiminin bir 
parçası olarak Avrupa Yatırım 
Bankasının konu ile ilgili finan-
sal faaliyetlerinin düzenlenme-
si.

Yukarıda belirtilen konular kapsa-
mında Avrupa Parlamentosunda 
gündeme gelecek tartışmalar önce-
si çalışmalar yapmak, rapor düzen-
lemek, Avrupa Komisyonu ve Kon-
seyi ile koordineli olarak çalışmak 
Ekonomik ve Parasal İşler Komite-
si’nin yükümlülüğündedir.
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Parasalcılar (Monetarists)

–Dilek AYKUT SEYMEN–

ABD Chicago Üniversitesi’nde görev 
yapan bazı iktisatçılar 1940’lı yılların 
sonlarından itibaren yaptıkları çalış-
malarla para teorisine ve bu çerçe-
vede klasik iktisatçıların en temel 
aksiyomlarından biri olan paranın 
miktar teorisine önemli katkılarda 
bulunmuşlardır. Chicago Üniversi-
tesi, para teorisi kapsamındaki ça-
lışmaları ile tüm dünyada Chicago 
İktisat Okulu olarak tanınmaktadır. 
Bu okulun ilk temsilcileri arasında 
F.H. Knight ve H.C. Simons’ı saymak 
mümkündür. Knight ve Simons’ın 
öğrencisi olan Milton Friedman 
(1976 yılında Nobel Ekonomi Ödü-
lü’nü almıştır) Chicago Okulu’nun 
en tanınmış ismidir. M.Friedman, 
ilerleyen yıllarda Chicago Üniver-
sitesi’nde çalışan başta Anna J. 
Schwartz olmak üzere meslekdaş-
ları ve öğrencileri ile birlikte, para 
miktarı ve fiyatlar genel seviyesi 
üzerine yaptığı çalışmalarını geliştir-
miş ve görüşlerini doğrulamak ama-
cıyla pek çok ampirik analiz gerçek-
leştirmiştir. M.Friedman ve Chicago 
okulunun ileri sürdüğü görüş ve 
politika önerilerini ifade eden “mo-
netarizm” kavramını, ilk kez 1968 
yılında, bu görüşleri destekleyen İs-
viçre’li iktisatçı Karl Brunner’in kul-
landığı bilinmektedir.

Monetarizm (monetarist/parasalcı 
görüş), Keynesyen düşünceye bir 
eleştiri olarak geliştirilmiştir. J.M.
Keynes’in Büyük Buhranın ardın-
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dan, 1936 yılında yayımlanan “İstih-
dam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi” 
isimli kitabında ileri sürdüğü görüş-
leri uzun bir dönem makro iktisat 
teorisinin temelini oluşturmuştur. 
J.M.Keynes’in fikirlerinden hare-
ketle geliştirilen Keynesyen İktisat, 
ekonomi politikası araçlarından 
maliye politikasının önemine vurgu 
yaparak, ekonomide ortaya çıkan 
sorunlara devletin etkin maliye po-
litikası (kamu harcamaları, vergi, 
borç yönetimi ve bütçe politikaları) 
yoluyla çözümler üreteceğini savun-
maktadır.

M.Friedman, 1940’lı yılların sonla-
rından itibaren yayınladığı birçok 
eserinde Keynes’in müdahaleci ma-
liye politikası yaklaşımını eleştirmiş-
tir. Friedman çalışmalarında, üretim 
ve fiyatların belirlenmesinde birinci 
önemli faktörün “para” olduğunu 
göstermeye çalışmıştır. Bu nedenle 
Friedman’a göre, enflasyon, işsizlik, 
bütçe açıkları v.b. iktisadi sorunla-
ra yaklaşım maliye politikası araç-
ları ile değil para politikası araçları 
ile olmalıdır. M. Friedman’ın ünlü, 
“enflasyon her zaman ve her yerde 
parasal bir olgudur” sözü mone-
tarizmin temel felsefesini oluştur-
muştur. Monetarisler, 1976 yılında 
Firedman’ın editörlüğünde “Para-
nın Miktar Teorisi Üzerine Çalışma-
lar” adıyla yayımlanan kitapta mo-
netarizmin temel ilkelerini ortaya 
koymaktadırlar. Monetaristler enf-
lasyonun temel nedeni olarak para 
arzının hükümetlerce gereksiz yere 
ve aşırı ölçüde artırılmasını görmek-
te, çözüm olarak da para arzının 
bir kurala bağlı olarak her yıl sabit 

oranda artırılmasını önermektedir-
ler. Friedman’a göre para arzında-
ki artış önce belli bir süre gecikme 
ile üretim artışı üzerinden nominal 
geliri artırmakta ardından fiyatlara 
yansımakta başka bir ifade ile enf-
lasyona neden olmaktadır. Aslında 
Keynesyen iktisatçılar bu para arzı 
ile üretim ve toplam talep yoluyla 
enflasyon ilişkisini kabul etmekle 
birlikte iki görüş arasındaki temel 
farklılık uygulanacak iktisat politi-
kası üzerinde ortaya çıkmaktadır. 
Keynesyen görüş, istikrar politika-
larının uygulanmasını savunurken, 
Monetaristler Merkez Bankalarının 
para arzını konjonktüre bağlı olarak 
değil sabit oranlarda düzenli olarak 
belirlemesi gerektiğini ileri sürmek-
tedirler. 

1980 sonrasında da Monetaristlerin 
önerilerinin pek çok ülkede uygu-
lama alanı bulduğu bilinmektedir. 
Bununla birlikte azgelişmiş ülkeler-
de enflasyonla mücadelede uygula-
nan monetarist önlemlerin pek çok 
ülkede başarısızlıkla sonuçlanması 
Monetarist görüşün eleştirilmesine 
neden olmuştur. Enflasyon olgusu-
nun sadece para arzındaki artışlarla 
açıklanamayacağı, çözümün de tek 
başına ekonomideki gelişmelerle 
paralel bir para arzı büyümesi ol-
madığını savunan iktisatçılar mone-
tarizme tepki olarak Strüktüralizm 
adını verdikleri görüşlerini dile ge-
tirmişlerdir. Strüktüralistlere (Yapı-
salcılar) göre az gelişmiş ekonomi-
lerin sahip olduğu başlıca yapısal 
bozukluk ve darboğazlar, tarımsal 
ürünler arzının yeterince esnek ol-
maması, hammadde ve ara malla-
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rında dışa bağımlılık ve ihracat mal-
larının yapısının geleneksel mallara 
dayalı olması nedeniyle dış ticaret 
dengesinin sürekli açık vermesi, 
ekonomik kurumların yetersizliği 
olarak sıralanmakta, bu nedenle az 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-
lerde devletin düzenleyici ve teşvik 
edici rol oynaması gerektiği öne sü-
rülmektedir.

Okuma Listesi

Aktan, Coşkun Can, “Monetarizm ve 
Rasyonel Beklentiler Teorisi”, Eko-
nomi Bilimleri Dergisi, Cilt 2, No 1, 
2010. ISSN: 1309-8020.

De Vroey, Michel, Keynes’ten Lu-
cas ve Ötesine Makro İktisat Tarihi, 
(Çev: Elif Nurşen Sinirlioğlu), KÜY 
Yayınları, İstanbul, 2019.

Parkin, Michael, Monetarizm ve 
Ünlü Monetarist ve Keynesgil İkti-
satçılarla Söyleşiler. (Çeviren: İlker 
Parasız), Ezgi Kitabevi Yayınları, Bur-
sa, 1996.

Paris Antlaşması   
(Paris Treaty)

–Sanem BAYKAL–

Avrupa bütünleşmesinin kurulma-
sına yönelik ilk somut adım bir ulus-
lararası anlaşma olan Paris Antlaş-
ması ile atıldı ve altı kurucu devletin 
imzası ile Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu (AKÇT) kuruldu.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında her 

alanda büyük yıkıma uğrayan Av-
rupa, bu durumdan kurtulmak için 
bir çıkış yolu aramaktaydı. Bunun 
bir sonucu olarak, Avrupa’da barışın 
yeniden kurulması, Avrupa ülkeleri-
nin ortak amaçlar ve değerler etra-
fında bir araya gelmesi ve özellikle 
refahı artıracak şekilde ekonomik 
alanda kuvvetli bir işbirliğinin ve bü-
tünleşmenin başlatılması fikri her 
geçen gün daha yüksek bir sesle dile 
getirilmeye başlanmıştı. 

Avrupa çapında barışın sağlanması 
ve Avrupa ülkeleri arasında ekono-
mik bir işbirliğinin kurulması ama-
cından hareketle, bu girişimin ve 
başarısının ileride, tedrici biçimde 
üye devletler ve vatandaşları ara-
sında siyasi bir birliğin temellerinin 
atılmasına zemin oluşturması he-
defleniyordu. Fikir babalığını Jean 
Monnet’nin yaptığı 9 Mayıs 1950 
tarihli Schuman Planı (Bildirisi) bu 
yönde ekonomik bütünleşmeye ve 
ortak bir hukuk düzeni yaratmaya 
yönelik yepyeni bir yaklaşım (sınırlı 
alanlarda da olsa taraf devletlerin 
egemen yetkilerinin bir bölümünü 
devri ile kurulacak ve işleyecek ulu-
süstü bir yapı) ve bu yaklaşımın so-
nuçta bir siyasi bütünleşmeyi müm-
kün kılmasını öngörüyordu. Bu doğ-
rultuda, Almanya, Belçika, Fransa, 
Hollanda, İtalya ve Lüksemburg 
tarafından 18 Nisan 1951 tarihinde 
AKÇT’yi kuran Paris Antlaşması im-
zalandı. Onay sürecinin ardından 
Antlaşma 23 Temmuz 1952’de yü-
rürlüğe girdi. Antlaşma 50 yıllık bir 
süre için yapıldığı için 2002 yılında 
sona erdi.
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Paris Antlaşması’nın amacı kömür 
ve çelik üretimi ve pazarlamasında 
üye devletler arasında bir ortak pa-
zar kurmaktı. Avrupa Toplulukların-
dan ilkini kuran Paris Antlaşması’nın 
amacı, yöntemi ve temel hükümle-
ri, 1957 yılında imzalanacak Roma 
Antlaşmaları için de de temel teşkil 
etti. Buna karşılık Paris Antlaşması 
ile öngörülen “Yüksek Otorite”nin 
görev ve yetkileri ile Roma Antlaş-
malarının öngördüğü “Avrupa Ko-
misyonu” farklılıklar içeriyordu. 

Paris Antlaşması’nın başarısı birkaç 
yıl içinde yeni Avrupa Toplulukları-
nın (Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) 
aynı üye devletler tarafından kurul-
masını gündeme getirdi.

50 yıl süreli bir uluslararası anlaşma 
olan Paris Antlaşması 2002 yılında 
sona erdiğinde kömür ve çelik ortak 
pazarı ile ilgili yetki ve görevleri Av-
rupa (Ekonomik) Topluluğu tarafın-
dan üstlenildi.
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Paris Şartı   
(Charter of Paris)  

–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–

Soğuk Savaş sona erdikten sonra 
Avrupa’nın yeniden şekillendiril-
mesinin sağlanması, Avrupa için 
barış, temel hak ve özgürlükler ile 
demokrasi üzerine kurulu bir gele-
ceğin inşa edilmesi için 19-21 Kasım 
1990’da Paris Zirvesi toplanmıştır. 
Paris Zirvesi, Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Konferansı (AGİK) için bir 
dönüm noktası niteliğindedir. Paris 
Zirvesi’nde AGİK’in anayasası olarak 
nitelendirilen “Yeni Bir Avrupa İçin 
Paris Şartı” kabul edilmiş, Avrupa’da 
çatışma ve bölünme dönemi sona 
ermiştir. Bundan sonraki dönemde 
ilişkilerin işbirliği üzerinde sürdü-
rüleceği vurgulanmıştır. Belgede, 
insan hakları, demokrasi ve hukuk 
devleti ilkelerine önem verilmiştir. 
Devletler, bundan sonraki dönem-
de, insan hakları, hukukun üstün-
lüğü ve demokrasinin korunması 
adına gerekenleri yapacaklarını ta-
ahhüt etmişlerdir. Ayrıca ekolojik 
sorunlar, gelir eşitsizliği ve sosyal 
adalet ile ilgili sorunların refah üze-
rindeki etkisi üzerinde durulmuştur. 
Özellikle ekonomik özgürlüğün bire-
yin refahı üzerindeki etkisine deği-
nilmiştir. Sürdürülebilen ekonomik 
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büyümenin, toplumsal adalet, ar-
tan istihdam ve ekonomik kaynakla-
rının verimli kullanılmasına yönelik 
piyasa ekonomilerini geliştirmenin 
ortak amaç olduğu vurgulanmıştır. 
Dolayısıyla güvenlik bütüncül bir an-
layış çerçevesinde ele alınmış, üye 
ülkelerin işbirliği; barış, demokrasi, 
insan haklarının üstünlüğü, sosyal 
refah ve çevre güvenliği gibi değer-
lerin üzerine kurulmuştur. Devletler, 
Helsinki Nihai Senedi’nin on temel 
ilkesine uyacaklarını da taahhüt et-
mişlerdir. 

Soğuk Savaş’ın sona ermiş olması, 
yeni belirsizlikler ve istikrarsızlık un-
surlarını da beraberinde getirmiş-
tir. Bu çerçevede sınır sorunlarının 
çözülmesi, demokratik seçimlerin 
yapılabilmesi ve etnik çatışmaların 
sona erdirilmesi gibi yeni sorunlar-
la baş edilebilmesi adına AGİK’in 
kurumsallaştırılması da gündeme 
gelmiştir. Bu çerçevede AGİK üye-
si devletler, örgütün daha etkin 
bir kurum haline gelebilmesi için 
kurumsallaşma sürecinin gereklili-
ği üzerinde anlaşmışlardır. Ayrıca, 
hükümet ve devlet başkanlarının 
1992 yılında Helsinki’de, üye ülke-
lerin dışişleri bakanlarının ise AGİK 
Konseyi adı altında her yıl düzenli 
olarak toplanmasına, AGİK Sekre-
taryası’nın ve Çatışmaların Önlen-
mesi Merkezi’nin kurulmasına karar 
verilmiştir. Bununla birlikte Paris 
Zirvesi’nde alınan kararlar sonucu, 
2-3 Nisan 1991’de, AGİK Parlamen-
terler Asamblesi kurulmuştur. Paris 
Zirvesi’nin en önemli kazanımla-
rından birisi de taraf devletlerara-
sında silahlı kuvvetlerde indirime 

gidilmesini sağlayacak Avrupa’da 
Konvansiyonel Kuvvetler Antlaş-
ması’nın (AKKA) imzalanmasının 
sağlanmış olmasıdır. Bu çerçevede 
taraf devletlerarasında saydamlı-
ğın ve güvenlik artırıcı önlemlerin 
kabulü ile güvenliğin sağlanmasın-
da önemli adımlar atılmıştır. Paris 
Zirvesi, en kapsamlı silahsızlanma 
antlaşmalarından birisinin yapılma-
sı, Avrupa’nın bölünmüşlüğünün 
sona erdirilmesi ve barış ortamının 
sağlanması adına önemli bir yol kat 
edilmesini sağlamıştır. Bununla bir-
likte yakalanan bu hava uzun sür-
meyecek Yugoslavya’nın dağılma-
sının ardından Balkanlar’da çıkan 
etnik savaşlar, AGİK’in Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) 
dönüştürülmesini hızlandıracaktır. 
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Parlamento (Parliament)

Bkz. Avrupa Parlamentosu

Passerelle Klozu 
(Passerelle Clause)

–A. Aslı BİLGİN–

Passerelle klozu veya diğer adıyla ge-
çiş klozu, kurucu antlaşmalarda yer 
alan karar alma mekanizmalarından 
herhangi birinde yapılacak değişikli-
ğin kurucu antlaşma değişikliği için 
öngörülen resmi yöntemlere baş-
vurmaksızın yapılmasına imkan ve-
ren prosedürdür. İki alanda geçerli 
olan bu durum Avrupa Birliği (AB) 
Antlaşması’nın Birliğin dış eylemine 
ilişkin genel hükümler ve ortak dış 
ve güvenlik politikasına ilişkin özel 
hükümlerine ve Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİ-
HA) özgürlük, güvenlik ve adalet 
alanına ilişkin hükümlerine yer veri-
len beşinci başlığında karar yeter sa-
yısına ilişkin değişikliğe izin verirken; 
ABİHA’da özel yasama usullerinin 
geçerli olduğu konularda uygulana-
bilmektedir. ABA md. 48(7) uyarın-
ca, karar yeter sayısına ilişkin olarak 
belirtilen başlıklarda Konsey’in oy 
birliği ile hareket etmesi gereken 
belirli durumlarda AB Zirvesi kara-
rı ile Konsey’in nitelikli oy çokluğu 
ile hareket etmesi; yasama usulüne 
ilişkin olaraksa, yine AB Zirvesi’nin 
alacağı bir kararla ABİHA’nın özel 
yasama usulü ile karar alımını ön-
gördüğü durumlarda kararın olağan 
yasama usulü ile alınması mümkün 
kılınmıştır. AB Zirvesi’nin belirtilen 

bu değişikliklere karar verebilme-
si için önce ulusal parlamentolara 
bildirimde bulunması ve 6 ay için-
de bu parlamentolardan herhangi 
birinden itiraz gelmemiş olması ge-
rekmektedir. Herhangi bir itiraz ol-
maz ise kararın kabulü için Avrupa 
Parlamentosu’nun üye tamsayısının 
çoğunluğuyla muvafakati alındıktan 
sonra AB Zirvesi’nin oy birliği ile ka-
bulü gerekmektedir.
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Patent (Patent)

–Emriye Özlem ŞEKER–

Patent, bir buluşu belgeleyen ve 
buluş üzerindeki hakları ispatlayan 
belgedir. Patentler buluşun kamuya 
açık olarak belirtilmesi karşılığında 
patent hakkı sahibine buluşu üzerine 
münhasır haklar tanınması işlevini 
yerine getirir. Patentin amacı buluş-
lar üzerinde münhasır haklar tanıya-
rak hak sahiplerini ödüllendirmektir. 
Diğer yandan buluşların kamuya açık 
bir şekilde ilan edilmesi ile teknoloji-
nin gelişmesi amaçlanmaktadır.

Patent hakkı korumasından fayda-
lanabilmek için ilgili buluşun, genel 
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olarak, üç koşulu sağlaması beklen-
mektedir. Bunlar; yenilik, buluş ba-
samağı içerme ve sanayiye uygula-
nabilir olmadır. Tekniğin bilinen du-
rumuna dâhil olmayan buluşlar yeni 
kabul edilir. Tekniğin bilinen duru-
mu dikkate alındığında ilgili alan-
daki uzmana göre aşikâr olmayan 
buluşlar buluş basamağını içermek-
tedir. Sanayiye uygulanabilir olma 
ise buluşun sanayinin herhangi bir 
dalında üretilebilir veya kullanılabi-
lir nitelikte olmasıdır.

Patent, ilgili düzenlemelerdeki süre 
sınırlarına uygun olarak, tescil edil-
me koşulu ile korunmaktadır. Patent 
koruma süresi başvuru tarihinden 
itibaren yirmi yıldır ve bu süre uza-
tılamaz. 

Patent hakkı sahibi ilgili buluşun 
doğrudan veya dolaylı olarak kul-
lanılması hakkına sahiptir. Patent 
konusunun bir ürün olması halinde 
hak sahibi; ürünün izinsiz üretilme-
si, satılması, kullanılması veya ithal 
edilmesi veya bu amaçlar için ki-
şisel ihtiyaçtan başka herhangi bir 
nedenle elde bulundurulmasının 
önlenmesini talep etme yetkisini 
haizdir. Patent konusunun bir usul 
olması halinde bu usulün kullanıl-
ması, kullanılmasının başkalarına 
teklif edilmesi veya doğrudan bu 
usul kullanılarak elde edilen ürünle-
rin satılması, kullanılması, ithal edil-
mesi veya bu amaçlar için kişisel ih-
tiyaçtan başka herhangi bir nedenle 
elde bulundurulması da patent hak-
kının ihlalidir.  

Avrupa’da uluslararası patent koru-

masına ilişkin, esas olarak, iki sis-
tem bulunmaktadır. Bunlar Patent 
İşbirliği Anlaşması (PİA) ve Avrupa 
Patent Sözleşmesi’dir (APS). Bunlar 
arasından Avrupa Patent Sözleş-
mesi ayrı bir başlık altında ayrıca 
ele alındığından burada açıklanma-
yacaktır. Patent İşbirliği Anlaşması 
1970 yılında imzalanıp 1978 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Bu Anlaşma Bir-
leşmiş Milletler (BM) uzmanlaşmış 
uluslararası örgütlerinden biri olan 
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) 
ve taraf ülkelerin ulusal ofisleri ara-
cılığıyla yürütülmektedir. Bu anlaş-
manın tarafları arasında tüm Av-
rupa Birliği (AB) Üye Devletleri ve 
Türkiye de bulunmaktadır. Bu Anlaş-
ma, birden fazla taraf devlette yapı-
lacak patent başvurularının kolay-
laştırılması ve daha ekonomik hale 
getirilmesi amacıyla akdedilmiştir. 
Patent verilmesine ilişkin maddi 
koşulları değil usulü düzenlemek-
tedir. APS ise taraf ülkelerde geçerli 
olacak tek bir (Avrupa) patent(in)in 
verilmesine ilişkin usulü ve maddi 
koşulları düzenlemektedir. APS, Av-
rupa Patent Ofisi tarafından yürü-
tülmektedir. Dolayısıyla patentlere 
ilişkin farklı konular, esas olarak, iki 
farklı uluslararası anlaşma; iki farklı 
uluslararası örgüt tarafından yürü-
tülmektedir. APS ve PİA arasında-
ki ilişki 2017’de imzalanıp 2018’de 
yürürlüğe giren WIPO ile Avrupa 
Patent Ofisi arasındaki Anlaşma ile 
düzenlenmektedir.

AB kapsamında ortak bir patent 
hakkı geliştirilmesi 1970’lerden iti-
baren tartışılmaktadır. Bunun sebe-
bi Birlik çapında bilimsel araştırma 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 911

ve geliştirmenin desteklenmesi ve 
iç pazarın iyi işlemesinin sağlan-
masıdır. Bu kapsamda AB’deki en 
güncel gelişme Avrupa Patent Söz-
leşmesi çerçevesinde Avrupa Patent 
Ofisi tarafından verilmiş bir Avrupa 
Patentinin AB ülkelerinde tek bir 
patent olarak etkili olması amacıyla 
Yeknesak Etkili Avrupa Patenti ve 
buna ilişkin uyuşmazlıklara bakacak 
özel bir mahkeme kurulması amaç-
lı düzenlemelerdir. Bu doğrultuda 
güçlendirilmiş işbirliği mekanizma-
sı ile 2012 yılında iki tüzük kabul 
edilmiştir. 1257/2012 sayılı Tüzük 
yeknesak etkili Avrupa Patentini, 
1260/2012 sayılı Tüzük ise bu pa-
tente ilişkin çeviri koşullarını düzen-
lemektedir. Ayrıca 2013 yılında taraf 
Üye Devletler arasında Yeknesak 
Etkili Avrupa Patentine ilişkin uyuş-
mazlıklara bakacak bir uzman mah-
keme olan Yeknesak Patent Mahke-
mesi’ne ilişkin uluslararası anlaşma 
imzalanmıştır. İlgili Tüzükler 2013 
yılında yürürlüğe girmiş olsa da uy-
gulanmaya başlanabilmesi için Yek-
nesak Patent Mahkemesi’ne ilişkin 
uluslararası anlaşmanın yürürlüğe 
girmesi beklenilmektedir.

Yeknesak Etkili Avrupa Patenti, Av-
rupa Patent Sözleşmesi çerçevesin-
de Avrupa Patent Ofisi tarafından 
verilen Avrupa Patentinin sadece 
bir kez tescil edilerek taraf AB üyesi 
devletlerde hukuken etkili olmasını 
amaçlamaktadır. Böylelikle Avrupa 
Patent Ofisi tarafından verilen Av-
rupa Patentinin her taraf devlette 
ayrı ayrı idari işleme tabi tutulması 
ve ulusal hukuklara tabi olmasından 
kaynaklanan masraf ve hukuki risk-

ler azaltılacaktır. 

Yeknesak Etkili Avrupa Patenti, tek 
bir tescil ile 25 Üye Devlette (Hır-
vatistan ve İspanya hariç) tek tip 
bir hukuki korumaya sahip olacak-
tır. Üye Devletlerde ulusal patent, 
Avrupa Patenti ve Yeknesak Etkili 
Avrupa Patenti birbirinden bağımsız 
ve aynı anda mevcut olarak buluna-
bilecektir.
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Paylaşılan Yetki   
(Shared Competence)

–A. Aslı BİLGİN–

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) md. 2’de düzen-
lenen yetki kategorilerinden bir 
tanesi olan paylaşılan yetki, mün-
hasır yetkiye veya tamamlayıcı 
yetkiye girmeyen alanlarda gerek 
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Avrupa Birliği’nin (AB) gerek Üye 
Devletler’in yasama tasarrufunda 
bulunabilecekleri yetki türünü ifade 
etmektedir. Paylaşılan yetki alan-
larında Birliğin düzenleme yapmış 
olması halinde ise Üye Devletler 
yetkilerini Birliğin kullandığı ölçüde 
kaybeder. Bir diğer deyişle Üye Dev-
letlerin paylaşılan yetki alanlarında 
yasama tasarrufunda bulunabilme-
leri Birliğin söz konusu alanda ya 
hiç düzenleme yapmaması halinde 
ya da Birliğin yetkisini kullanmadı-
ğı ölçüde mümkündür. Bu durum, 
ABİHA’ya ekli Paylaşılan Yetkilerin 
Kullanımına İlişkin 25 No’lu Proto-
kol’de ifade edilmiştir. Buna göre, 
Birlik, paylaşılan yetki kapsamındaki 
bir konuda tasarruf gerçekleştirdi-
ğinde, bu yetki kullanımının kapsa-
mı, sadece Birlik tasarrufuna dahil 
olan unsurlardır, tasarrufun ilgili ol-
duğu konunun tamamını kapsamaz. 
Paylaşılan yetki kapsamına hangi 
konuların dahil olduğu ise ABİHA 
md. 4’te sayılanlarla sınırlı olmayıp, 
başlıca konular iç pazar, ekonomik, 
sosyal ve yersel uyum, biyolojik 
deniz kaynaklarının koruma altına 
alınması hariç, tarım ve balıkçılık, 
çevre, tüketicinin korunması, taşı-
macılık, trans–Avrupa ağları, enerji, 
özgürlük, güvenlik ve adalet alanı, 
ABİHA’da düzenlenen veçheleriyle, 
halk sağlığını ilgilendiren ortak gü-
venlik meseleleri ve sosyal politika-
dır. 
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Pazara Erişim   
(Market Access) 

–Ceran ARSLAN OLCAY–

Ticaret, Avrupa Birliği (AB) için 
ekonomik büyüme ve iş olanakları 
yaratabilmenin en önemli unsur-
larından biridir. Buradan yola çıka-
rak Komisyon, iş dünyası ve ulusal 
hükümetler bir araya gelerek, tica-
ret fırsatları yaratılması yönünde 
işbirliği içerisinde, gerek Avrupalı 
ihracatçılara, gerekse Dünya çapın-
daki yatırımcılara yönelik bir pazara 
erişim mekanizması yaratılması için 
“AB’nin Pazara Erişim Stratejisi”ni 
ortaya koymuş ve bu strateji, çok 
fonksiyonlu bir veri tabanını yarat-
mıştır.

Pazara erişim, ihracat yapan AB 
firmalarını detaylı bir şekilde bilgi-
lendirmek için kurulmuş bir vertita-
banıdır. İş dünyasına piyasaya giriş 
koşulları ile ilgili ücretsiz bilgi sağ-
layan veri tabanından; ürün gerek-
sinimleri, ithalat tarifeleri, formalite 
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ve gerekli dokümanlar, ticaret en-
gelleri ve istatistikler gibi her türlü 
bilgiye ulaşılabilmektedir. AB firma-
larına, 100’den fazla ülke için itha-
lat koşullarını içeren bilgiye erişim 
sağlamaktadır. Her ülke için, ürün 
başına ödenecek vergi oranlarına 
da ulaşılabilmektedir. Ayrıca, Avru-
pa Komisyonu, ulusal hükümetler 
ve iş dünyasının ortak hareket et-
mesi, ihracat kaynaklı problemlerin 
analizi ve önceliklerin tanımlanma-
sı, çok taraflı ve ikili ticari kuralların 
uygulanması ve şeffaflık imkanı ya-
ratmaktadır.

Pazara erişim, hizmetler ticaretinde 
biraz daha karmaşık olmakla birlik-
te, yabancı piyasaya giren bir ürün 
için, temel olarak sınır kısıtlamala-
rının azaltılmasını amaçlamaktadır.
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Pazara Erişimi 
Güçleştirme Yasağı 
(Prohibition on Hindering 
Market Access)

Bkz. Kısıtlama Yasağı

Personel Mahkemesi 
(Civil Service Tribunal)

–Kamuran REÇBER–

Avrupa Birliği (AB) yargısı siste-
minde Konsey’in 2 Kasım 2004 ta-
rihli kararı ile Genel Mahkeme’ye 
bağlı, ilk derecede AB ile çalışan-
ları arasındaki personel davalarına 
bakmakla görevlendirilen ve idare 
mahkemesi niteliğinde olan ve yedi 
hakimden meydana gelen AB Kamu 
Hizmet Mahkemesi, Personel Mah-
kemesi veya Bürokratlar Mahke-
mesi şeklinde de isimlendirilen bir 
yargı dairesi kurulmuştur. Personel 
Mahkemesi’nin hakimleri altı yıllık 
bir süre için atanmıştır. Hakimlerin 
atanması sırasında, Konsey, temsil 
edilen ulusal adli sistemlerle ilgili ve 
Üye Devletler’in uyrukluları arasın-
da mümkün olduğu kadar geniş bir 
coğrafi temele dayalı olarak mahke-
menin dengeli bir yapıya sahip ol-
masını gözetmiştir.

Hakimler, Personel Mahkemesi Baş-
kanı’nı kendi aralarından üç yıl için 
seçmiştir. Personel Mahkemesi, 
prensip olarak üç hakimden oluşan 
daireler şeklinde toplanmıştır. Per-
sonel Mahkemesi Yargılama Usul 
Tüzüğü’nde belirlenen kimi du-
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rumlarda, genel kurul, üç hakimden 
(duruma göre beş hakimden oluşan 
daire de kurabilmektedir) oluşan 
daire veya tek hakim halinde top-
lanarak da karar tesis edebilmiştir. 
Personel Mahkemesi Başkanı, beş 
hakimli daireye ve genel kurula baş-
kanlık etmiştir. Eğer, Personel Mah-
kemesi Başkanı, üç hakimden oluşan 
bir daireye atanmışsa, bu dairenin 
başkanlığı Personel Mahkemesi Baş-
kanı tarafından yapılmıştır. Personel 
Mahkemesi, Adalet Divanı ve Ge-
nel Mahkeme’nin kurumlarından da 
yararlanmıştır. Personel Mahkeme-
si’nin görevleri 1 Eylül 2016 tarihi iti-
barıyla Genel Mahkeme’ye verilmiş 
ve varlığı sona erdirilmiştir.
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Petersberg Görevleri 
(Petersberg Tasks) 

–Burak TANGÖR–

Batı Avrupa Birliği (BAB) Bakanlar 
Konseyi’nin 19 Haziran 1992 tarihli 
Petersberg Deklarasyonu’nda BAB 
üyesi ülkeler, BAB’ın yanı sıra NATO 
ve Avrupa Birliği’ne (AB) de gelenek-
sel silahlı kuvvetlerin tüm birimlerini 
hazır tutacaklarını beyan etmiştir. 

Petersberg Deklarasyonu’nun İkinci 
Başlığında BAB’ın operasyonel ro-
lünün güçlendirilmesi konusu ele 
alınmaktadır. Bu başlık altında BAB 
yetkisi altında hareket eden BAB 
üyesi devletlerin askeri birimlerinin; 
insani yardım ve kurtarma görevleri, 
barışı koruma görevleri, barış yap-
ma ve kriz yönetimindeki muharebe 
kuvvetlerinin görevlerini ifa etmek 
için kullanılabileceği ilan edilmiştir. 
Bu görevler o zamandan beri Peters-
berg operasyonları veya görevleri 
olarak bilinmektedir. 

Petersberg görevleri daha sonra 
Amsterdam Antlaşması aracılığıyla 
Avrupa Birliği Antlaşması’nın (ABA) 
17. Maddesine dahil edildi. Antlaş-
ma, BAB’ın AB’ye insani yardım ve 
kurtarma görevleri, barışı koruma 
ve barış yapma görevleri ile kriz yö-
netiminde muharebe kuvvetlerinin 
görevleri için operasyonel bir kapa-
siteye erişim sağlayacağını hükme 
bağlamıştır. Amsterdam Antlaşması, 
1992 BAB Petersberg Deklarasyo-
nu’na atıfta bulunarak, BAB mükte-
sebatının bir bölümünün AB çerçe-
vesine entegrasyonunu sağlamıştır. 

Petersberg görevleri, günümüzde 
AB’nin kriz yönetimi operasyonların-
da üstlenebileceği askeri eylemleri 
tanımlamaktadır. 2009 yılında yürür-
lüğe giren Lizbon Antlaşması (ABA 
madde 43) bu görevlerin kapsamını 
genişletmiştir. Buna göre Petersberg 
görevleri şunları içerir hale gelmiştir: 
“İnsani yardım ve kurtarma görev-
leri, çatışmayı önleme ve barışı ko-
ruma görevleri, çatışma sonrasında 
barışın yeniden tesis edilmesine yö-
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nelik tedbirler ve istikrarın sağlan-
ması operasyonları da dahil olmak 
üzere kriz yönetimindeki muharebe 
kuvvetlerinin görevleri, ortak silah-
sızlanma operasyonları ve askeri da-
nışmanlık ve destek görevleri.”
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PHARE Programı (Poland 
and Hungary Assistance 
for the Restructuring of 
the Economy)

–Zafer Can DARTAN ve Melis BOS-
TANOĞLU–

PHARE programı, Merkez ve Doğu 
Avrupa ülkelerinde (MDAÜ) uzun 
yıllar hüküm süren sosyalist rejimle-
rin yıkılmasıyla birlikte, bu devletle-
rin ekonomilerini yeniden yapılan-
dırmalarına destek olması amacıyla 

1989 yılında oluşturulmuş bir prog-
ramdır. Başlangıçta yalnızca Polon-
ya ve Macaristan’a yönelik olarak 
hazırlanmış olan program, zamanla 
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulga-
ristan, Çekya, Estonya, Letonya, 
Litvanya, Makedonya, Macaris-
tan, Polonya, Romanya, Slovakya 
ve Slovenya gibi on üç farklı ülkeyi 
kapsayacak biçimde genişletilmiştir. 
PHARE bütçesi, Avrupa Birliği’nin 
(AB) bütçe makamları olan Avrupa 
Parlamentosu ve AB Konseyi ta-
rafından belirlenmektedir. PHARE 
fonlarının devam eden yönetimin-
den sorumlu otorite Avrupa Komis-
yonu’dur. PHARE’ın uygulanması 
büyük ölçüde alıcı ülkelere dağıtıl-
mıştır. 

Her ülkede PHARE’i planlama, prog-
ramlama ve uygulama yoluyla de-
netleyen bir Ulusal Koordinatör, ge-
nellikle bir bakan vardır. Programın 
başlatılması ve yönetimi, genellikle 
ilgili bakanlıklardan yerel memurlar 
ve diğer uygulayıcı kurumlar tara-
fından yürütülen Program Yönetim 
Birimleri (PYB) tarafından yürütülür. 
PYB’ler, PHARE’in yerdeki itici gü-
cüdür. PHARE projelerinin hazırlan-
ması, uygulanması ve izlenmesinde 
görev alırlar ve ayrıca tedarik ve hiz-
met ihalelerinin başlatılmasından 
sorumludurlar. İlk yıllarında PHARE 
Programı ortak ülkelerin ekonomik 
geçiş ve kurumsal reform süreçleri-
ne destek verme üzerinde odaklan-
mış ve geçiş süreci ilerledikçe Phare 
Programları’nın kapsamı daha uzun 
vadeli ekonomik gelişme ve yatırım 
gereksinimlerine hitap edecek şekil-
de genişlemiştir. 1995-99 yılları ara-
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sında PHARE programı kapsamında 
6,7 milyar ECU’ye yakın yardım sağ-
lanmıştır.

Söz konusu yardım, enerji, ulaştırma 
ve haberleşme altyapısı; özel sektö-
rün gelişimi ve işletmelerin destek-
lenmesi; eğitim, mesleki eğitim ve 
araştırma; çevrenin korunması ve 
nükleer güvenlik; tarımsal yapıların 
yeniden düzenlenmesi gibi konula-
ra ayrılmıştır. PHARE aynı zamanda, 
AB’ye üye olmak için başvuran on 
MDAÜ için hazırlanan üyelik-ön-
cesi strateji kapsamında kullanılan 
temel mali araç olmuştur. PHARE 
aday ülkelere teknik, ekonomik ve 
altyapısal desteği sağlamaktadır. 
Programın temel amaçları aday 
ülkelerde demokrasinin ve huku-
kun üstünlüğünün güçlendirilmesi, 
azınlıkların korunması, ekonomik 
reform, kurumsal ve idari kapasite-
nin güçlendirilmesi, adalet ve iç iş-
leri, tarım, çevre, ulaşım, istihdam, 
bölgesel politika ve AB iç pazarına 
katılım için hazırlık sağlanması gibi 
alanlardan oluşmaktadır.

1994 yılından bu yana PHARE prog-
ramının kullanıldığı alanlar, MDA-
Ü’lerin önceliklerine ve ihtiyaçlarına 
göre belirlenmiştir. Bu kapsamda, 
bu ülkelerdeki özelleştirme süreç-
lerinin desteklenmesi, yatırımların 
finansmanı, Trans-Avrupa ağlarının 
güçlendirilmesi, demokrasinin ve 
kurumların geliştirilmesi gibi hedef-
ler yeni öncelikler olarak belirlen-
miş ve desteklenmiştir. 2000-2006 
yılları arasında, PHARE programı 
kapsamında yaklaşık toplam 10 
milyar Avro ve yılda 1 milyar 577 

milyon Avro hibe yardımı yapılmış-
tır. PHARE programı 2006’da sona 
ermiş ve 2007 yılından itibaren AB 
mali yardım programları IPA (Instru-
ment for pre-accession assistance) 
üzerinden yapılmak üzere, tek bir 
çatı altında toplanmıştır.
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PIIGS – GIIPS Ülkeleri 
(PIIGS – GIIPS Countries)

–Elif Cemre BEŞGÜR–

PIIGS ülkeleri İngilizce olarak sırasıy-
la; Portekiz, İrlanda, İtalya, Yuna-
nistan ve İspanya’yı temsil eden bir 
kısaltmadır. GIIPS ise aynı ülke gru-
bunu temsil eden ülkelerin farklı bir 
dizilimle oluşturduğu bir kısaltma 
biçimidir. Aslında bu kısaltma biçim-
leri başlangıçta sadece kırılgan bir 
ekonomik yapıya sahip olan Güney 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 917

Avrupa ülkelerini (Yunanistan, İtal-
ya, İspanya ve Portekiz) ifade etmek 
için kullanılmıştır. Fakat 2008 küre-
sel krizinin Avrupa’ya sıçramasıyla 
birlikte ekonomisi büyük ölçüde ha-
sar alan İrlanda da, bu kısaltmanın 
sonradan bir parçası olmuştur. Kısa-
ca, bu ülkelerin bir arada gruplan-
masının nedeni Avro Alanı’nın borç 
krizinde olan ülkeler olmasıdır. 

İçerik olarak PIIGS ve GIIPS aynı ülke 
grubunu belirtmekle birlikte, kısalt-
mayı oluşturan harflerin dizilimin 
yaratmış olduğu bir anlam farkı söz 
konusudur. PIGS, İngilizcede ‘do-
muzlar’ anlamına gelmektedir. Bu 
nedenle, kısaltmayı oluşturan Avro 
Alanı’nın zayıf üyeleri tarafından 
alaycı ve onur kırıcı bulunmakta ve 
kınanmaktadır. Söz konusu dizilimin, 
ilk kim tarafından kullanıldığı bilin-
memekle birlikte Birleşik Krallık 
medyası tarafından ortaya atıldığı 
iddia edilmektedir. PIIGS’in yarat-
mış olduğu olumsuz algı nedeniyle 
herhangi özel bir anlam içermeyen 
GIIPS kısaltması bu ülke grubunu 
belirtmekte tercih edilmektedir. 
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Pleven Planı   
(Pleven Plan) 

–Arzu DEMİREL ve Burak TANGÖR–

Fransa Başbakanı Rene Pleven tara-
fından ortaya konan ve adıyla anılan 
plan, 24 Ekim 1950 tarihinde ilan 
edilmiştir. Batı Almanya’nın yeniden 
silahlandırılması sorununun çözü-
müne yönelik yöntem arayışlarının 
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 
1950 yılında yaşanan Kore Savaşı 
gerek Avrupalı devletler gerekse 
ABD nezdinde Avrupa’nın güvenliği 
konusunda kaygıların artmasına yol 
açmıştır. Böylece Avrupa’nın savun-
masına güçlendirilmesine yönelik 
çabalar hızlanmıştır. Ancak ABD’nin 
talep ettiği askeri gücün Avrupalı 
devletlerce karşılanmasının müm-
kün olmaması, Batı Almanya’nın 
yeniden silahlandırılması konusunu 
gündeme getirmiştir. Bu ise Avrupalı 
devletler açısından eski bir güvenlik 
endişesinin yeniden canlanması an-
lamına gelmektedir. Aslında Pleven 
Planı, Almanya’nın sisteme yeniden 
dâhil edilirken ekonomik ve askerî 
açıdan kontrol altında tutulabilmesi 
düşüncesinin askeri boyutunu oluş-
turuyordu. Ekonomik olarak Batı Al-
manya’nın kalkınması yönündeki ta-
lepler bütünleşme yönünde somut 
adımların atılmasıyla sonuçlanmış, 
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1950 yılında Schuman Deklarasyo-
nu (Bkz. Schuman Planı) ilan edil-
miş ve 1951’de Avrupa Kömür Çe-
lik Topluluğu (AKÇT) kurulmuştur. 
Nitekim Pleven Planında da kömür 
ve çelik üretiminin birleştirilmesi 
ve devletler arasında daha derin ve 
geniş bir topluluğun gelişebileceği 
ifadelerine atıf yapılmaktadır. Konu-
nun askeri ve/veya siyasi boyutunu 
ise ABD’nin yeniden silahlanma yö-
nündeki baskılarına karşın Batı Al-
manya’nın kontrolünün sağlanması 
amacıyla öne sürülen Pleven Planı 
ve sonrasındaki Avrupa Savunma 
Topluluğu (AST) girişimi teşkil et-
mektedir.

Literatürde incelendiği üzere, Batı 
Almanya’nın yeniden silahlandırıl-
ması hususuna yönelik temel olarak 
iki yaklaşım gelişmiştir. İlki ABD tara-
fından savunulan yaklaşımdır. Buna 
göre NATO içerisine dâhil edilerek 
Batı Almanya’nın silahlandırılması 
hedeflenmektedir. Bu yönde ABD 
baskılarına karşın Avrupa devletle-
rinin güvenlik kaygısından kaynak-
lanan tedirginlikler yeni arayışlara 
sebep olmuştur. Böylece Avrupa 
devletlerince benimsenen ikinci 
yaklaşım ortaya çıkmıştır: savunma-
ya yönelik bir uluslarüstü yöntem 
benimsenerek Batı Almanya’nın si-
lahlanmasının kurumsal denetimi-
nin sağlanması. Avrupalı devletler 
arasında Batı Almanya’nın yeniden 
silahlanmasına dair en fazla hassa-
siyet gösteren ülkelerden biri Fran-
sa olmuştur. Fransa’nın Pleven Planı 
gibi önerilerle harekete geçmesinin 
arkasında tarihi, coğrafi ve siyasi bo-
yutları olan bir güvenlik kaygısı bu-

lunmaktadır. Güçlü bir Almanya’nın 
Avrupa güç dengesini bozacağı gö-
rüşüne sahip olan Fransa, coğrafi 
yakınlık nedeniyle daha fazla tehdit 
algılamaktadır. Ayrıca İkinci Dün-
ya Savaşı sonrası Avrupa’da oluşan 
düzen içerisinde Fransa’nın görece 
hâkim bir rol üstlendiği gözlem-
lenmektedir. Almanya’nın yeniden 
güçlenmesi ile birlikte Fransa, bu 
rolünün azalabileceği yönünde en-
dişeleri de taşımaktadır.

Bu kaygıların eşliğinde plan, Ple-
ven tarafından 1950 yılında ilan 
edilmiştir. Her ne kadar Pleven’in 
adıyla anılsa da plan, Jean Mon-
net tarafından geliştirilmişti. Ayrıca 
Ağustos 1950’de Winston Churchill 
tarafından yapılan konuşmada dile 
getirilen “Avrupa Ordusu”na dair 
öneriden de izler taşımaktadır. Plan, 
yeniden silahlanma hususunun gü-
vensizlik ve şüpheleri artıracağı, er 
ya da geç bir Alman ordusunun te-
sis edileceği fikrini güçlendireceğine 
yönelik kaygıları taşımaktaydı. Pla-
nın ilanından sonra Aralık 1950’de 
Fransız Meclisi’nde dönemin dışiş-
leri bakanı Robert Schuman, planı 
ve gerekliliğini anlatan bir konuşma 
yapmıştır. Buna göre Batı Alman-
ya’nın silahlanması kurumsal bir 
denetime tabi kılınacaktı ve üstelik 
ABD olmaksızın gerçekleştirilmiş 
olacaktı.

ABD’nin Pleven Planına tepkisi ise 
başta olumlu olmuştur. Çünkü ABD 
için önemli olan Batı Avrupa’nın 
SSCB’den bağımsız bir gelişim sağ-
laması ve güçlü bir savunma yete-
neğinin varlığı idi. Avrupa devletle-
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rinden de bu öneriyi destekleyenler 
olmuştur. Buna karşın, Batı Avrupa 
Birliği (BAB) üyesi de olan Birleşik 
Krallık ise, ortak bir ordunun kurul-
masıyla birlikte uluslarüstü bir yön-
temi işaret eden bu plana, ulusal 
egemenliğe dair endişeleri nedeniy-
le dâhil olmamıştır. Bu gelişmeler 
sonucunda Pleven Planının bir son-
raki adımı Fransa tarafından Altılar 
arasında bir AST’nin oluşturulması 
önerisi olmuştur.

Pleven Planı’nın içeriğine bakıldı-
ğında tek bir komutan altında ortak 
bir Avrupa ordusunu önermekte ve 
uluslarüstü niteliği haiz bir kurum-
sal yapı öngörmekteydi: Üye Dev-
letlerin bakanlarından oluşan bir 
Konsey, dokuz üyeli bir Komisyon, 
Parlamento ve Adalet Divanı. Pla-
na göre; Avrupa Savunma Bakanı 
Topluluğun başında yer alacaktır. 
Siyaseten Bakanlar Konseyine so-
rumlu olacaktır. Ulusal bir savunma 
bakanının kendi ülkesinin kuvvetleri 
üzerinde sahip olduğu yetkiye sahip 
olacaktır. Mevcut uluslararası taah-
hütlerin uygulanması ile görevlidir. 
Ayrıca Bakanlar Konseyinin direktif-
leri doğrultusunda yeni uluslararası 
taahhütlerin müzakere edilmesi ve 
icrasından da sorumludur.

Plana göre, Avrupa ordusunun 
bütçesi, ortak bir bütçe olacaktır. 
Avrupa ordusuna dâhil edilmeyen 
hâlihazırda mevcut ulusal kuvvetler 
üzerinde katılımcı devletler, yetkile-
rini muhafaza edeceklerdir. Avrupa 
ordusunun oluşturulmasında bir 
geçiş süreci olacak ve ordunun At-
lantik programlarının yürütülmesin-

de kolaylaştırıcı bir etkisinin olması 
beklenmektedir.

Pleven Planı çerçevesinde şekille-
nen AST’nin önerilmesini takiben 
1951 yılında Fransa, Batı Almanya, 
İtalya, Belçika, Hollanda ve Lük-
semburg’un katıldığı bir konferans 
gerçekleştirilmiştir. Bu konferans 
sonucunda AST Antlaşması hazır-
lanmış ancak ironik olarak 1952 yı-
lında onay sürecinde Fransa Meclisi 
tarafından onaylanmamıştır. Böy-
lece AST hayata geçirilememiştir. 
Fransa Meclisi’nin bu kararında 
Almanlara karşı duyulan güven-
sizliğin etkisi söz konusudur. Kore 
Savaşı’nın sona ermesiyle de Sov-
yet tehdidi algısı azalmıştır. ABD ve 
Birleşik Krallık’ın bu oluşuma des-
tek vermemesi ve Fransa’da ulusal 
egemenliğin kaybı yönünde büyük 
ölçüde var olan hoşnutsuzluklar da 
bu kararın alınmasının arkasındaki 
nedenlerdir. AST girişiminin başarı-
sızlıkla sonuçlanması ise savunma 
konusunda Birliğin ortak bir tutum 
ve politika çerçevesi ve mekaniz-
ması oluşturmasında daha geç bir 
dönemde adım atmasında etkili 
olmuştur. Böylece, otonom bir Av-
rupa güvenlik örgütü ve/veya aktö-
rünün oluşması için gerekli zeminin 
oluşması mümkün olmamıştır.
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Polonya (Poland) 

–Zafer Can DARTAN–

Polonya ya da resmi adıyla Polonya 
Cumhuriyeti; 2004 yılında Avrupa 
Birliği (AB) üyesi olan Merkezi ve 
Doğu Avrupa Ülkeleri’nden biridir. 
Nüfusu 37.958.138 olan Polonya, 
312.679 km² yüzölçümüne sahiptir. 
Polonya’nın başkenti Varşova, resmi 
dili Lehçe’dir. 

Polonya, 1 Eylül 1939 tarihinde 
Naziler tarafından işgal edilmiş ve 
böylece İkinci Dünya Savaşı başla-
mıştır. Sovyet işgaline maruz kalan 
Polonya yeniden doğu ve batı ara-
sında kalmıştır. Ülkede İkinci Dünya 
Savaşı’nda üç milyonu Yahudi olmak 
üzere toplam altı milyon Polonyalı 
ölmüştür. Ülke tarihine bakıldığında 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra di-
ğer Doğu Avrupa ülkelerinde olduğu 
gibi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’nin (SSCB) etkisi açıkça görü-
lebilmektedir. Soğuk Savaş dönemi-
nin sona ermesiyle birlikte Polonya, 
15 Şubat 1991’de Macaristan ve Çe-
koslovakya ile birlikte Visegrád Gru-
bu’nu kurmuştur. 

Polonya, Soğuk Savaş sırasında 
Doğu Bloku’na mensupken, savaşın 

bitmesiyle beraber batı eksenine 
kaymıştır. Ülkeye demokrasi ilk kez 
1989 yılında komünist hükümetin 
yıkılmasıyla gelmiştir. Komünizmin 
yıkılmasıyla Polonya, Avrupa Birliği 
(AB) ve Avrupalı ülkelerle ilişkilerini 
geliştirmeye başlamıştır. Beşinci ge-
nişleme dalgası kapsamında 1 Mayıs 
2004 tarihinde AB’ye üye olan Po-
lonya, (Bkz. Doğu Genişlemesi) Ara-
lık 2007’den beri de Schengen Ala-
nı’nda yer almaktadır. Avro Alanı’na 
dahil olabilmek için çalışmalarını 
sürdüren Polonya’nın para birimi ise 
Zloty’dir. 

Polonya’da 2015 yılında iktidara 
gelen Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) 
ise Anayasa Mahkemesi’nin yetki-
lerini kısıtladığı, yargı üzerindeki si-
yasi nüfuzunu artırdığı ve kuvvetler 
ayrılığı ilkesini tehlikeye düşürdüğü 
gerekçesiyle AB kurumları tarafın-
dan eleştirilmiştir. 2015-2017 yılları 
arasında başbakan yardımcılığı gö-
revini yürüten Mateusz Morawiec-
ki, Polonya Başbakanı olarak görev 
yapmaktadır. 13 Ekim 2019 tarihin-
de Polonya’da, Meclis ve Senatonun 
yeni üyelerini belirlemek üzere yapı-
lan genel seçimleri PiS kazanmıştır.
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Portekiz (Portugal)

–Zafer Can DARTAN–

Başkenti Lizbon olan Portekiz, İber 
yarımadası ve Avrupa’nın en ba-
tısında yer alan bir Güney Avrupa 
ülkesidir. Nüfusu 10.295.909 olan 
Portekiz, kuzeyden ve doğuda İs-
panya ile güneyde ve batıda da 
Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Yüzöl-
çümü 92.226 km2 olan ülkenin res-
mi dili ise dünyada en fazla sayıda 
insanın konuştuğu altıncı dil olan 
Portekizce’dir. 

Nisan 1974’te gerçekleşen Karanfil 
Devrimi ile Portekiz’de diktatörlük 
yıkılmış ve demokrasiye geçilmiştir. 
İlerleyen süreçte siyasi ve ekonomik 
istikrarı yakalayan Portekiz, İspanya 
ile birlikte 1986’da Avrupa Birliği 
(AB) üyesi olmuştur. (Bkz. Akdeniz 
Genişlemesi) 

Portekiz, 26 Mart 1995 tarihinden 
beri Schengen Alanı’nda, 1 Ocak 
1999 tarihinden beri de Avro Ala-
nı’nda yer almaktadır. 2007’de 
AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenen 
Portekiz 2008 ekonomik krizinden 
sonra 2011’de ülkede işsizlik ve yük-
sek borç gibi sorunlar yaşanmıştır. 
Bunun üzerine Portekiz için AB ve 
Avrupa Merkez Bankası tarafından 
kurtarma paketi çıkarılmıştır. 

AB resmî web sitesindeki verilere 
göre, 2018 yılında ülke ekonomi-
sinin en önemli sektörleri arasın-
da toptan ve parekande ticaret, 
ulaştırma, konaklama ve yemek 

hizmetleri, %24,9 oranla en önde 
gelmektedir. Ardından kamu yöne-
timi, savunma, eğitim, insan sağlığı 
ve sosyal hizmet faaliyetleri yer al-
maktadır. (% 19,1) ve sanayi %18,5 
oranlık yer tutmaktadır. Portekiz 
ihracatının %76’sını Birlik içi ticaret 
oluşturmaktadır. Ardından sırasıyla 
Çin, ABD ve Rusya Birlik dışı ticari 
ortaklardır. 
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Pozitif Bütünleşme 
(Positive Integration) 

–İlke GÖÇMEN–

Pozitif bütünleşme, –negatif bütün-
leşme ile birlikte– iç pazara erişme-
ye yönelik tekniklerden birisidir. Po-
zitif bütünleşme, ortaya konduktan 
sonra negatif bütünleşme ile ilişkisi 
üstünde durulacaktır.

Pozitif bütünleşme, gücün bütün-
leşmeye taraf olan devlet tarafın-
dan değil de, merkez tarafından ve 
iç pazar bütünleşmesini ilerletmek 
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amacıyla uyumlaştırma yapmak su-
retiyle kullanımı anlamına gelir. Bu-
rada, öz olarak, merkez –genellikle 
farklı taraf devletlerin kuralları ye-
rine– kural koyar ve bu kural bütün 
taraf devletlerde uygulanır. Böylelik-
le iç pazar alanından faydalanacak 
olanlar, bu ortak kural temelinde 
hareket kabiliyeti kazanır. 

Pozitif bütünleşme, kurucu antlaş-
madaki hem özel hem de genel ni-
telikli maddeler, yani hukuki daya-
naklar aracılığıyla gerçekleştirilmek-
tedir. Özel maddelere örnek oluştur-
mak üzere işçilerin serbest dolaşımı 
/ sosyal güvenlik alanı ile ilgili ABİHA 
md. 48, iş kurma hakkı ve hizmet-
lerin serbest dolaşımı / mesleki ni-
teliklerin karşılıklı tanınması ile ilgili 
ABİHA md. 53 ve sermayenin ser-
best dolaşımı / doğrudan yatırımlar 
ile ilgili ABİHA md. 64 gösterilebilir. 
Genel maddelere örnek oluşturmak 
üzere ABİHA madde 114, madde 
115 ve madde 352 gösterilebilir. 

Pozitif bütünleşme ve negatif bü-
tünleşme birbirlerini bütünlemekte-
dir. Pozitif bütünleşme çerçevesinde 
merkez, yetkilendirildiği ölçüde, iç 
pazara erişmek amacıyla kural koya-
bilir, bu kurallar bütün taraf devlet-
lerde uygulanır, dolayısıyla iç pazar 
alanından faydalananlar bu kuralla-
ra tabi olur. Negatif bütünleşme çer-
çevesinde merkez kural koy(a)madı-
ğında taraf devlet kendi düzenleme-
sini yapabilir, ancak bu düzenleme, 
vatandaşlık temelinde ayrımcılık 
yasağı, kısıtlama yasağı ve karşılıklı 
tanıma ilkesi ile uyumlu olmalıdır. 
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Pozitif Gündem  
(Positive Agenda) 

–Hatice YAZGAN–

Müzakere sürecini canlandırmak 
amacıyla Mayıs 2012 tarihinde Tür-
kiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafın-
dan kabul edilen girişimdir. Döne-
min Genişleme ve Avrupa Komşuluk 
Politikası’ndan sorumlu Komisyon 
Üyesi Štefan Füle; Pozitif Gündem’in 
oluşturulma amacını, bir süredir 
beklenildiği hızda gitmeyen müza-
kere sürecinin tekrar hızlandırılma-
sı olarak tarif etmiş ve söz konusu 
girişimin katılım müzakerelerinin 
yerini alan değil, onu tamamlayan 
nitelikte olduğunu belirtmiştir. Bu 
doğrultuda Pozitif Gündem ile Tür-
kiye-AB ilişkilerinde geliştirilmeye 
ihtiyaç duyulan ortak çıkar alanla-
rında işbirliğinin sağlanması öngö-
rülmüştür. Bu alanlar “AB mevzuatı 
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ile uyum, siyasi reformlar ve temel 
haklar, vize, hareketlilik, (mobility), 
göç, ticaret, enerji, terörle mücade-
le ve dış politikada dialog”dur. Ayrı-
ca, müzakereler kapsamında, arala-
rında Ek Protokol sorunu nedeniyle 
askıya alınan fasılların da olduğu 
sekiz fasılda mevzuatın uyumlaştı-
rılması için alt çalışma gruplarının 
kurulmasına karar verilmiştir. Füle, 
Pozitif Gündem kapsamında sivil 
toplum temsilcileri ile de görüşme-
ler gerçekleştireceğini belirtmiştir. 

Girişimin başlatılmasının hemen 
ardından, Haziran 2012 tarihinde 
Pozitif Gündem çerçevesinde “AB 
ile Türkiye arasında güçlendirilmiş 
enerji işbirliği” adı altında geliştiri-
lecek politikalar, faaliyetler ve alı-
nacak tedbirler ortaya konmuştur. 
Pozitif Gündemin müzakere fasılla-
rının açılması ve ilişkilerin farklı bo-
yutlarında olumlu etkisi olabileceği 
yönünde değerlendirmeler yapıl-
mıştır. 

Mevcut durumda, 2020 yılı Ekim ve 
Aralık ayında gerçekleştirilen AB zir-
velerinde alınan kararlarda da yine 
“pozitif gündem” kavramı ile ifade 
edilen öneriler yer almaktadır. Tür-
kiye-AB ilişkileriyle ilgili Mart 2021 
Zirvesinde öncesinde Birlik Dışişleri 
ve Güvenlik Politikası Yüksek Tem-
silcisi Josep Borrell’in hazırladığı ra-
por kapsamında sunulan önerilerde 
de pozitif gündem konusu devam 
ettirilmiştir. Bu kapsamda “göç ko-
nusunda işbirliği, gümrük birliğinin 
modernizasyonu, yüksek düzeyli 
diyaloglar ve halklar arası temas” 
konuları belirtilmektedir. 
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Protokol (Protocol)

–Narin İDRİZ–

Protokol, bir anlaşmaya ek yoluyla 
veya tamamlayıcı olarak eklenen 
bir tedbirdir. Protokol, her zaman 
asıl doküman ile aynı anda düzen-
lenmemektedir. Anlaşma hukuku ve 
uygulaması bağlamında, protokol 
genellikle ana sözleşmeyi değiştir-
mekte, tamamlamakta veya açık-
lamaktadır. Normalde ana sözleş-
menin tüm taraflarının katılımına 
açıktır. Protokolün avantajı, ana an-
laşmaya (antlaşma veya sözleşme) 
bağlı olsa da söz konusu antlaşma-
nın belirli bir yönüne daha ayrıntılı 
olarak odaklanabilmesidir.

Avrupa Birliği (AB) hukukunda, AB 
Antlaşması md. 51, Protokollerin 
Antlaşmaların ayrılmaz bir parçası 
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olduğunu beyan etmektedir. Bu da 
Protokollerin Antlaşma statüsünde 
olduğu ve birincil hukukun parça-
sı olarak kabul edildiği anlamına 
gelmektedir. Her kurucu antlaşma 
değişikliğiyle Antlaşmalara eklenen 
Protokollerin sayısının artması, AB 
anayasal yapısının giderek daha 
karmaşık hale gelmesine neden 
olmuştur. Bazı protokollere örnek 
olarak ulusal parlamentolar ile ilgili 
Avrupa Birliği’nde Ulusal Parlamen-
toların Rolüne Dair Protokol (no. 
1), katmanlı yetki ilkesi ve orantı-
lılık ilkesi ile ilgili Katmanlı Yetki ve 
Orantılılık İlkelerinin Uygulanması-
na Dair 2 sayılı Protokol ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) 
katılım ile ilgili Birliğin AİHS’ye Katılı-
masına İlişkin ABA md. 6 (2) ile ilgili 
8 nolu Protokol belirtilebilir.
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Raportör (Rapporteur) 

–Kamuran REÇBER–

Avrupa Birliği (AB) sisteminde ra-
portör uygulaması daha çok yargı 
sisteminde kullanılmaktadır. Bu an-
lamda raportör hakim Avrupa Bir-

liği Adalet Divanı’nın (ABAD) yargı 
sürecinde işletilmektedir. Raportör 
hakimin, ABAD önünde açılan da-
valarda önemli bir rolü bulunmak-
tadır. Bu anlamda, raportör hakim, 
kendisine verilen yetkileri kullan-
maktadır. Örneğin, davanın yazılı 
aşamasında, davaya taraf olanların 
ileri sürdükleri maddi ve hukuki ol-
guları (iddiaları, argümanları vb.) 
derlemekte ve davaya ilişkin rapor 
hazırlamaktadır. Bu rapor, gerek-
mesi halinde davanın yargılama 
diline çevrilmekte ve davaya taraf 
olanlara iletilmektedir. Davanın gö-
rülmesinden önce taraflar, bu ra-
porun içeriğine ilişkin görüşlerini 
sunmaları için davet edilmektedir. 
Taraflar, gerektiğinde, rapora ilişkin 
olası hataları düzeltebilmekte ve 
boşlukları doldurabilmektedir. Ra-
portör hakim tarafından hazırlanan 
bu rapor, davanın konusunu özet 
mahiyette anlama bakımından, da-
vaya bakacak yargıçlara bir kolaylık 
sunmaktadır. 

Diğer yandan, raportör hakim, dava 
konusu olan sorunun uygunluğu 
(yerindeliği) ve kabul edilebilirli-
ği hususunu derinlemesine analiz 
eden, bir ön rapor da hazırlamak-
tadır. Bu ön rapor, usul organizas-
yonu veya soruşturma önlemlerinin 
alınmasının gerekli olup olmadığına 
ilişkin önerileri içermektedir. Ayrı-
ca, bu ön raporda, davanın ABAD’ın 
farklı şekillerde toplanan dairele-
rine gönderilip gönderilmemesine 
ilişkin öneriler de yer alabilmekte-
dir. ABAD hakimleri, Başkâtibin de 
hazır bulunduğu bir toplantıda, da-
vanın başlamasından birkaç hafta 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 925

önce, bu ön rapor hakkında görüş-
me yapmakta ve rapordaki önerile-
re ilişkin karar vermektedir.
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Rasyonel Tercih 
Kurumsalcılığı (Rational 
Choice Institutionalism)

–Sezgin MERCAN–

Rasyonel Tercih Kurumsalcılığı si-
yaset alanını, bireylerin kendi ka-
zanımlarını arttırdıkları bir zemin 
olarak kabul etmektedir. Bu alanda 
karşılıklı olarak stratejik eylemler 
geliştirilmektedir. İşbirliğinden ka-
zanım elde etmek isteyen devletler 
de bu alanda kurumlar oluşturup 
korumaya çalışmaktadırlar. Bu ku-
ram bağlamında ulusüstü kurum ve 
kuruluşlara yetki devredilmesi, tem-
sil yeteneklerinin artırılması ve gün-
demin belirlenmesi temel incele-
me konusu olarak ele alınmaktadır. 
Rasyonel Tercih Kurumsalcılığında 
davranışsal varsayımlar önemsen-
mektedir. Aktörlerin, tercihlerinin 
gereklerine ulaşmaya dönük davra-
nışlar sergiledikleri varsayılmakta-
dır. Bu davranışların arkaplanında 
stratejik bir tutum ve hesap yer al-
maktadır. Bu kuramın temsilcileri si-
yaseti, bir dizi kolektif eylem ikilemi 
olarak görme eğilimindedirler. Bu 
ikilem, tercihlerini en üst düzeyde 
karşılama hedefine sahip aktörlerin, 

sonuca ulaştıklarında istediklerini 
pek de elde edememelerine işaret 
etmektedir. Aktörler, kurumsal dü-
zenlemelerin eksikliğinden böyle bir 
sonuçla karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Bu kuramda, aktörlerin, diğerlerinin 
nasıl davranacağını önden tahmin 
edebilmeleri için stratejik analizin 
önemli olduğuna dikkat çekilmiştir. 
Bahsedilen, aslında stratejik etkile-
şimdir. Böyle bir etkileşimi kurumlar 
yapılandırmaktadırlar. Kurumlar, ak-
törlerin karşılaştıkları ve çıkarlarına 
nasıl ulaşacaklarını yeniden hesap-
ladıkları zeminlerdir.

Bu bağlamda, öncelikle ülkelerin 
Avrupa Komisyonu, Avrupa Mer-
kez Bankası veya Avrupa Birliği 
Adalet Divanı gibi özerk ulusüstü 
kurum ve kuruluşlara niçin ve hangi 
koşullarda yetki devrettikleri sor-
gulanabilir. Cevapta, politika yapım 
sürecinin işlem maliyetini azaltma 
hedefi bulunmaktadır. Buna, kolek-
tif eylemin, eylemi gerçekleştirenin 
etkinliğini artırmasını da eklemek 
gerekmektedir. Anlaşmalara dayalı 
düzenlemeler sayesinde ulusüstü 
düzeyde sonuçlara ulaşmak daha 
hızlı ve verimli biçimde gerçekleşti-
rilebilmektedir. Burada bir gönüllü-
lük esası bulunmaktadır. İkinci ola-
rak da, Avrupa Komisyonu, Adalet 
Divanı, Avrupa Merkez Bankası gibi 
kurumların, daha önceden belir-
lenmiş tercihlerden aykırı hareket 
ettiklerinde durumun ne olaca-
ğı sorgulanmaktadır. Bu kuramsal 
perspektifte verilen cevapta, yöne-
tim prosedürleri içinde eylemlerin 
tercihlere göre tanımlanması ve 
sınırlandırılması, sonrasındaki du-
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rumda ise gözetimin yapılması ve 
uyumsuzluğun cezalandırılması yer 
almaktadır. Örneğin, Avrupa Komis-
yonu’nun yürütme gücünü kullanır-
ken Avrupa Birliği (AB) mükteseba-
tının dışına çıkmaması için üye ülke 
temsilcilerinden oluşan bir komite 
görevlendirilmiştir. Bu komite üye 
ülke yönetimlerince oluşturulan 
ve ulusüstü kurumlara rehberlik 
edecek şekilde konumlandırılan bir 
kontrol mekanizması olarak işlev 
yüklenmiştir. AB üye devletlerinin 
hükümetleri komiteleri maksimum 
fayda elde edecek şekilde yapılan-
dırmaktadırlar. Rasyonel Tercih Ku-
rumsalcılığı AB’nin üye sayısının, 
maliyetli olmasına rağmen niçin 
artırıldığına dair bir yorum ise geti-
rememektedir. Bu noktada da ma-
teryalist değil, normatif kuramlara 
ihtiyaç ortaya çıkmaktadır.  

Okuma Listesi 

Bölükbaşı, Tolga, Ebru Ertugal ve Sa-
ime Özçürümez. “Avrupa Entegras-
yonu Kuramlarıyla Türkiye’yi Konu 
Alan Yazının Etkileşimi: Avrupalı-
laşma Araştırma Programını Türki-
ye Özelinde Yeniden Düşünmek”, 
Uluslararası İlişkiler, Cilt 8, Sayı 30, 
2011, s. 77-102.

Hall, Peter. A. ve Rosemary C. R. Tay-
lor. “Political Science and the Three 
New Institutionalisms”, Political Stu-
dies, Vol. 44, No. 5, 1996, s. 936-957 
ve Jupille, Joseph Henri ve James A. 
Caporaso. “Institutionalism and the 
European Union: Beyond Interna-
tional Relations and Comparative 
Politics”, Annual Review of Political 

Science, Vol. 2, 1999, s. 429-444.

Pollack, Marc. “New Institutiona-
lisms and European Integration”, 
Antje Wiener ve Thomas Diez (der.)
European Integration Theory, New 
York: Oxford University Press, 2004. 

Rekabet Politikası 
(Competition Policy) 

–Melis BOSTANOĞLU–

Avrupa Birliği (AB) Rekabet Politi-
kası, üye ülkelerde faaliyet gösteren 
ekonomik aktörlerin eşit koşullarda 
rekabet edebileceği bir iç pazarın 
oluşturulmasını amaçlamaktadır. 
AB, rekabet politikası aracılığıyla pi-
yasa ekonomisinin tüm mekanizma-
larıyla sağlıklı işleyebilmesini temin 
etmek üzere rekabetin hukuka aykı-
rı şekilde sınırlandırılmasını engelle-
yici kurallar getirmiştir. Bu kurallar, 
temel olarak iç pazarda rekabetin 
bozulmasını engellemeyi sağlayan 
bir sistem oluşturmaktadır. İyi işle-
yen ürün piyasalarını korumak için 
Avrupa Komisyonu gibi otoriteler 
rekabet engelleyici davranışları ön-
lemek veya düzeltmekle yükümlü-
dür. Bunun için Komisyon:

• Şirketler arasında rekabeti kısıt-
layan anlaşmaları,

• Piyasadaki egemen konumunu 
kötüye kullananları,

• Bir firma ya da şirketin bir diğe-
riyle birleştiği vakaları,
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• Piyasayı rekabete açma çabala-
rını yani serbestleşmeyi,

• Şirketlere yapılan mali desteği 
(devlet yardımları),

• AB ülkelerindeki ulusal rekabet 
otoriteleri ile işbirliğini gözet-
mektedir. 

Rekabet politikası sayesinde tüketi-
ciler daha geniş bir ürün yelpazesi 
içerisinden daha ucuz, daha kaliteli 
ve yenilikçi ürünlere sahip olabil-
mektedir. AB içerisindeki rekabet, 
Avrupalı şirketlerin AB dışında da 
güçlenmesine ve küresel pazarlarda 
daha iyi rakipler olmasına yardımcı 
olmaktadır. 
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Resmi Diller   
(Official Languages) 

–Hatice YAZGAN– 

Avrupa Birliği, (AB) üye devlet-
lerinin resmi dillerini Birlik resmi 
dilleri olarak kabul etmektedir. AB 
resmî web sitesinde AB’nin, dil çe-
şitliliğini savunduğu ve Temel Hak-
lar Şartı’nda da yer alan çok dillilik 
politikasının uzantısı olarak üye ül-
kelerin vatandaşları ile kendi dilleri 
üzerinden iletişim kurmayı amaç-
ladığı belirtilmektedir. Ülkelerin AB 
üyesi olmasıyla resmi dilleri AB res-
mi dili olarak kabul edilir. İngilizce, 
Almanca ve Fransızca birden fazla 
üye ülke tarafından kullanılan resmi 
dillerdir ve mevcut durumda AB’nin 
24 resmi dili vardır. Bunlar: Hollan-
daca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, 
Danca, İngilizce, Yunanca, İspan-
yolca, Portekizce, Fince, İsveççe, 
Çekçe, Estonca, Macarca, Letonca, 
Litvanca, Maltaca, Lehçe, Slovak-
ça, Slovence, Bulgarca, İrlandaca, 
Romence ve Hırvatça’dır. Birleşik 
Krallık’ın AB üyeliğinden çekilmesi-
ne rağmen, Malta’nın ve İrlanda’nın 
resmi dilleri olan İngilizce, AB resmi 
dillerinden biri olarak kalmaya de-
vam etmektedir. 1973 yılında üye 
olan İrlanda’nın İngilizce yanında, 
bir diğer resmi dili olan İrlandaca 
üye olduğu yıl antlaşma dili olarak 
kabul edilmiştir. Ancak halkın daha 
az bir kısmının kullandığı İrlanda-
ca, İrlanda hükümetinin çabalarıy-
la 2007 yılında AB resmi dili olarak 
kabul edilmiştir. Bölgesel ve azınlık 
dillerinin korunması ve geliştirilme-
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sine destek verse de, AB’nin bu ko-
nulardaki temel politikaları üye dev-
letlere bıraktığı bilinmektedir. AB va-
tandaşları AB kurumları ile herhangi 
bir resmi dil ile iletişim kurabilir ve 
ilgili kurum, vatandaşlara aynı resmi 
dil ile cevap vermek zorundadır. AB 
hukuki metinleri AB resmi dillerinde 
yayınlanır.
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Resmi Gazete   
(Official Journal)

–A. Aslı BİLGİN–

Orijinal adı “Official Journal”ın baş 
harflerinden oluşan “OJ” kısaltması 
ile bilinen Avrupa Birliği (AB) Res-
mi Gazetesi gerek yasama tasarru-
funun gerek ilan ve bilgilendirme 
yapılması gereken resmi olayların 
kamu ile paylaşıldığı AB Yayın Ofisi 
tarafından yapılan bir yayındır. Kural 
olarak günlük olarak hafta içi gün-
lerde basılı ve elektronik ortamda 
yayınlanmaktadır. Ancak acil durum-
larda gazetenin hafta sonu veya res-
mi tatillerde yayınlanması da söz ko-
nusu olabilmektedir. Sadece Birliğe 
yeni Üye Devlet katılımı durumunda 
özel sayı olarak da basılabilen resmi 

gazete, özel sayıya uygun olarak söz 
konusu devletin katılım tarihinde 
yürürlükte olan ikincil hukuka yer 
vermektedir. Gazetenin ana içeriği 
AB hukuku olup, bu kapsamda baş-
ta kurucu antlaşmalar olmak üzere 
Birlik yasama tasarrufları (tüzükler, 
direktifler ve kararlar), uluslararası 
anlaşmalar, Avrupa Birliği Adalet 
Divanı (ABAD) içtihat hukukuna iliş-
kin duyuru ve bildirimler ile diğer 
başka metinler ve onlara ait bilgilen-
dirme ve bildirimler de kapsama da-
hildir. 1967 yılına kadar A ve P olarak 
tek seri halinde basılan resmi gazete 
Ocak 1968 tarihinden itibaren “L” ve 
“C” olmak üzere iki farklı seri olarak 
yayınlanmaya başlamıştır. Bu iki se-
rinin yanı sıra, gazetenin “CA”, “LI” 
ve “CI” olmak üzere 3 farklı alt se-
risi bulunmaktadır. “L” serisi yasama 
tasarruflarına yer verirken, “C” se-
risi mahkeme kararları başta olmak 
üzere diğer AB kurumları, organları, 
ofisleri ve ajanslarına ilişkin resmi 
belgelere ayrılmıştır. Diğer bir de-
yişle “C” serisi bilgilendirme ve bil-
dirimlere ayrılmıştır. CA alt serisinde 
boş iş pozisyonlarına yer verilirken; 
“CI” ve “LI” alt serileri daha çok ka-
bul edilmesinden çok kısa bir süre 
sonra yayınlanması gereken dokü-
manlara ayrılmıştır. Böylece, bu iki 
alt seri ile resmi gazetenin içeriğinde 
meydana gelebilecek değişikliklere 
imkan ve kolaylık sağlanmış olmak-
tadır. Gazete, elektronik ortamda 
<https://eur–lex.europa.eu/home-
page.html> sayfasında yayınlanmak-
ta olup, 1 Temmuz 2013’ten itibaren 
hukuki değere sahiptir. Kural olarak 
basılı versiyonun artık hukuki değe-
ri bulunmamakla birlikte bunun tek 
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istisnası AB Yayın Ofisi’nin bilgi işlem 
sistemlerinde bir sorun olmasıdır. Bu 
durumda basılı versiyonun hukuki 
değere sahip olduğu kabul edilir.

Roma Antlaşması   
(Treaty of Rome)

–Sanem BAYKAL–

1957 tarihli Avrupa Ekonomik Top-
luluğu’nu (AET) kuran uluslararası 
anlaşmadır. Altı kurucu devlet tara-
fından süresiz olarak akdedilmiş olup 
yürürlükte kalmaya devam etmekte-
dir. Kurucu antlaşma niteliğindedir.

Bununla birlikte derinleşme aşama-
ları olan kurucu antlaşma değişiklik-
leri ile söz konusu kurucu antlaşma 
çeşitli zamanlarda değiştirilmiştir. 
AET’yi kuran Roma Antlaşması’nın 
adı önce Maastricht Antlaşması 
(1993) ile birlikte “Avrupa Toplulu-
ğu Antlaşması” olarak değiştirilmiş, 
ardından Avrupa Topluluklarının 
ortadan kaldırılması ile Lizbon Ant-
laşması (2009) ile “Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma” olarak 
yeniden isimlendirilmiştir. 

Roma Antlaşması üye devletlerin 
yetki devrine yönelik iradelerini or-
taya koydukları ve esaslarını belirle-
dikleri birer uluslararası anlaşmadır. 
Uluslararası anlaşmaların müzakere, 
imza ve taraf ülkeler bakımından 
ulusal onay sürecine tabidirler. An-
cak kurdukları hukuk düzeni ulusla-
rüstü nitelik arz eder. Roma Antlaş-
ması’nın hükümleri üye devletlerin 
ulusal hukuk sistemlerinde öncelik 

ilkesi ve doğrudan etki ilkesi çerçe-
vesinde -gerekli şartları taşıdıkları 
ölçüde- uygulanır.
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Roma Antlaşmaları 
(Treaties of Rome)

–Sanem BAYKAL–

1957 tarihli Avrupa Ekonomik Top-
luluğu’nu (AET) kuran Roma Ant-
laşması ve yine 1957 tarihli Avrupa 
Atom Enerjisi Topluluğu’nu (AAET) 
kuran Roma Antlaşması Roma Ant-
laşmaları adını alır. Bu iki Antlaşma 
ile, Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu-
ğu’nun (AKÇT) ardından, biri sektö-
rel, diğeri ise genel iki Topluluk daha 
kurulmuştur. Her iki antlaşma da 
Roma’da, AKÇT’yi de kuran altı ku-
rucu devlet arasında, 25 Mart 1957 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ930

yılında imzalanmış, üye devletlerde-
ki onay sürecinin ardından 1 Ocak 
1958 yılında yürürlüğe girmiştir. Sü-
resiz olarak yapılan her iki Antlaşma 
da bugün halen yürürlüktedir.

Bununla birlikte derinleşme aşama-
ları olan kurucu antlaşma değişiklik-
leri ile söz konusu kurucu antlaşma-
lar çeşitli zamanlarda değiştirilmiştir. 
AET’yi kuran Roma Antlaşması’nın 
adı önce Maastricht Antlaşması 
(1993) ile birlikte “Avrupa Toplulu-
ğu Antlaşması” olarak değiştirilmiş, 
ardından Avrupa Topluluklarının 
ortadan kaldırılması ile Lizbon Ant-
laşması (2009) ile “Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma” olarak 
yeniden isimlendirilmiştir. 

Roma Antlaşmaları üye devletlerin 
yetki devrine yönelik iradelerini or-
taya koydukları ve esaslarını belirle-
dikleri birer uluslararası anlaşmadır. 
Uluslararası anlaşmaların müzakere, 
imza ve taraf ülkeler bakımından 
ulusal onay süreçlerine tabidir-
ler. Ancak kurdukları hukuk düzeni 
uluslarüstü nitelik arz eder. Roma 
Antlaşmalarının hükümleri üye dev-
letlerin ulusal hukuk sistemlerinde 
öncelik ilkesi ve doğrudan etki ilke-
si çerçevesinde -gerekli şartları taşı-
dıkları ölçüde- uygulanır.
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Romanya (Romania) 

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

2007 yılında Avrupa Birliği (AB) 
üyesi olan Romanya’nın nüfusu 
19.328.838, yüzölçümü 238.391 
km2 ve başkenti Bükreş’tir. İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında Doğu Blo-
ku ülkeleri arasında yer alan Roman-
ya, 2007 yılında Doğu Genişlemesi 
kapsamında AB üyesi olan ülkeler-
den biridir. 

Romanya, AB ile diplomatik ilişkileri 
1990 yılında başlatmış 1991 yılın-
da Ticaret ve İşbirliği Anlaşması ve 
1993’te de Ortaklık Anlaşması im-
zalamıştır. 22 Haziran 1995’te AB’ye 
üyelik için başvuran Romanya ile 
müzakereler 10 Aralık 1999’da baş-
latılmış, Nisan 2005’te katılım ant-
laşması imzalandıktan sonra ülke 1 
Ocak 2007’de AB’ye üye olmuştur. 
Romanya 2019 yılı Ocak-Haziran 
döneminde AB Konseyi Dönem Baş-
kanlığı’nı yürütmüştür. 
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Romanya’da yolsuzluk sorunu 
AB’nin yakından izlediği bir konu ol-
muştur. Romanya AB’ye üye olduğu 
2007 yılından bu yana Bulgaristan 
ile birlikte Avrupa Komisyonu ta-
rafından İşbirliği ve Tetkik Mekaniz-
ması (Cooperation and Verification 
Mechanism – CVM) (Bkz. Bulga-
ristan ve Romanya için İşbirliği ve 
Tetkik Mekanizması (Cooperation 
and Verification Mechanism for Bul-
garia and Romania) kapsamında 
hazırlanan yıllık raporlar aracılığıyla 
izlenmektedir. Geçiş süreci önlemi 
olarak öngörülen bu mekanizma 
kapsamında AB, bu iki ülkenin AB 
üyeliğinden kaynaklanan yükümlü-
lüklerini yerine getirebilmeleri ve 
AB yasalarını, program ve politika-
larını doğru ve düzgün bir şekilde 
uygulayabilmeleri için etkili bir idari 
sistem ve yargı sistemi geliştirmele-
rini amaçlamaktadır. 

Avrupa Parlamentosu (AP) da aldı-
ğı kararlarla, ülkedeki yolsuzluk ve 
rüşvetin yaygınlığını sert bir şekilde 
eleştirirken, hukuk devleti ilkesinin 
tesisine önem verilmesi yolunda 
çağrılar yapmaktadır. Ülkede sivil 
toplum kuruluşları da yolsuzlukla 
mücadelede yer almaktadır. 2015 
yılında Bükreş’te güvenlik açısından 
gerekli önlemleri almadığı yolunda 
raporlar verilmesine rağmen, yetki-
lilere verilen rüşvet sonucu işletme 
lisansı alan bir gece kulübünde çıkan 
ve 65 kişinin hayatını kaybetmesine 
yol açan yangının ardından kurulan 
“Yolsuzluk Öldürür” (Corruption Kil-
ls) isimli kuruluş da yolsuzlukla mü-
cadelede önde gelen kuruluşların 
başında gelmektedir. 

Romanya halen Schengen Alanı’na 
dâhil olamamıştır. Her ne kadar, Av-
rupa Komisyonu 2017’de yaptığı de-
ğerlendirmede ülkenin 2019 yılında 
CVM’den çıkmaya Bulgaristan’dan 
daha yakın olduğunu belirtse de 
Ekim 2019 tarihli değerlendirmesin-
de ülkede yargı reformu, yolsuzluk 
ve örgütlü suçlar ile mücadele konu-
sundaki gerilemeye dikkat çekmiştir. 
Ülkede, bazı suçların cezadan muaf 
tutulmasına yol açan ve 2019’da 
kabul edilen ceza yasasındaki deği-
şiklikler de dâhil olmak üzere, yargı-
nın bağımsızlığı ve yolsuzlukla etkili 
mücadeleye ilişkin endişe yaratıcı 
gelişmeler Romanya’nın Schengen 
Alanı’na üye olması önünde engel 
teşkil etmektedir. 
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Saç Tıraşı (Hair Cut)

–Ömer Faruk ÖZTÜRK–

Finans piyasalarında, saç tıraşı bir 
varlığın değerine uygulanan indirim 
olarak adlandırılmaktadır ve yüzde 
olarak ifade edilmektedir. Örneğin 1 
milyon Avro değerindeki bir devlet 
tahviline %20 saç tıraşı uygulanırsa, 
değeri 0,8 milyon Avro olarak kabul 
edilir.

Saç tıraşı (hair cut), bir ülkenin 
borçlarının yapılandırılması ya da 
silinmesi anlamına gelmektedir. Ör-
neğin Avro Bölgesi borç krizinde Yu-
nanistan’ın kamu kesimi borç stoku 
yaklaşık olarak 315 milyar Avro tu-
tarında bulunmaktaydı. Bu toplam 
borcun yaklaşık 70 milyar Avro’luk 
bölümü tahvil borcu, 245 milyar Av-
ro’luk bölümü ise Avro Bölgesi ban-
kalarına olan yapılandırılmış borç-
lardan oluşmaktaydı. Bu kapsamda 
Yunanistan’ın 100 milyar Avro dola-
yında silinen borcu saç traşı olarak 
adlandırılmıştır.
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Saint-Malo Bildirisi 
(Saint- Malo Declaration) 

–Arzu DEMİREL ve Burak TANGÖR–

Saint Malo Bildirisi, 3-4 Aralık 1998 
tarihinde Saint Malo’da Fransa ve 
Birleşik Krallık arasında devlet ve 
hükümet başkanları düzeyinde ya-
pılan zirve sonucunda ortaya konan 
bildiridir. Beş maddeden oluşan bil-
diride Avrupa Birliği’nin (AB) ulus-
lararası krizlerde üstlenmesi arzula-
nan askeri rolüne ilişkin önemli ifa-
delere yer verilmiştir. Ortak savun-
ma politikasının oluşturulmasında 
önemli bir adım atılmıştır.

Bildirinin ortaya çıkmasında uluslar-
arası alanda yaşanan gelişmeler et-
kili olmuştur. Yugoslavya’nın dağıl-
ması sonrası gelen Bosna ve Kosova 
krizlerinin tesiri büyük olmuş, ben-
zeri olmayan bir oluşum olarak dik-
katleri üzerine çeken AB’nin böyle 
bir kriz karşısında yetersiz kalması, 
Birliğin ortak savunma politikasına 
ihtiyacı göstermiştir. Yanı başında 
yaşanan bir krize Birliğin müdahale 
edememesi bu ihtiyacın öneminin 
daha da ağır bir şekilde hissedilir 
olmasına sebep olmuş ve bir güven-
lik aktörü olarak hareket edemedi-
ği ortaya çıkmıştır. Zira uluslararası 
alanda yaşanan bu gelişmelerle 
AB’nin, NATO’ya olan bağımlılığı ve 
ABD’nin üstünlüğü göze çarpar bir 
hal almıştır. Bu durum AB’nin gele-
ceğine yönelik şüpheleri de berabe-
rinde getirmiştir. 1998 yılında Saint 
Malo’da gerçekleştirilen Zirve ise 
Birliğin Bosna ve Kosova krizlerin-
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deki etkisinin zayıflığından memnun 
olmayan Fransa ve Birleşik Krallık 
arasında gerçekleştirilmiştir. 

Beş maddeden oluşan bildiri, esa-
sen üç önemli kararı içermektedir. 
Bildiride, Birliğin uluslararası alanda 
artan rol oynama ihtiyacı vurgulan-
mış, bu nedenle Amsterdam Ant-
laşması’nın tam anlamıyla uygula-
nabilmesi ve Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası’nın (ODGP) hızlı ve tam 
bir şekilde uygulanmasının önemi 
vurgulanmıştır. 

Bildiride alınan önemli kararlardan 
ilki, Birliğin uluslararası krizlere ya-
nıt vermede kullanabileceği oto-
nom bir kapasiteye sahip olmasıdır. 
Bu amaçla, kullanmaya hazır uygun 
askeri güçlerle desteklenmesi ge-
rekmektedir. Bu adımın, Atlantik 
İttifakını zayıflatacak bir adım olma-
dığının altı çizilerek NATO ve ABD 
karşısında bir oluşum içine gidilme-
diği, aksine Üye Devletlerin kolektif 
savunmasının temeli olan Atlantik 
İttifakına güç katacağı vurgulanmış-
tır. Nitekim bildiride, Üye Devletle-
rin kolektif savunma taahhütlerini 
sürdürecekleri ve NATO’daki so-
rumluluklarıyla uyumlu bir şekilde 
hareket edecekleri belirtilmiştir. 
Devletlerin NATO içerisindeki farklı 
konumları da gözetilerek ortak sa-
vunma politikası şekillendirilecektir. 
Amaç, Birliğin uluslararası alanda 
görünürlüğün artırılması ve sesinin 
daha fazla duyulmasının sağlanma-
sıdır.

İkinci olarak, Birlik uluslararası kri-

ze cevaben Atlantik ittifakının yer 
almaması halinde askeri müdahale-
de bulunabilecektir. Diğer bir deyiş-
le, uluslararası alanda ortaya çıkan 
herhangi bir krize karşı müdahale 
edip etmeme konusunda ilk karar 
verici NATO (ve örgüt içerisindeki 
ağırlığı düşünüldüğünde dolaylı ola-
rak ABD) olacak, söz konusu krize 
katılmama kararı alması halinde, 
eğer bu yönde karar verirse Birlik 
dâhil olacaktır. 

Bildiride alınan üçüncü karar ise 
askeri operasyonların gerçekleştiril-
mesinde Birliğin kullanabileceği as-
keri imkân ve kabiliyetlere ilişkindir. 
Birliğin operasyonları gerçekleştire-
bilmek için analiz kapasitesi, istih-
barat kaynağı ve stratejik planlama 
gibi yeteneklere ihtiyacı bulunmak-
tadır. Bunun için gereksiz tekrar (un-
necessary duplication) olmaksızın 
Batı Avrupa Birliği’nin (BAB) mev-
cut varlıklarının kullanılmasından 
bahsedilmiştir. Ayrıca NATO’nun AB 
sütunu içerisindeki Avrupa kaynak-
larına ve NATO dışında yer alan ulu-
sal veya çokuluslu Avrupa araçları-
nın kullanılmasına ve/veya kendi as-
keri yeteneklerinin geliştirilmesine 
karar verilmiştir. Yeni risklere karşı 
Avrupa’nın hızlı bir şekilde yanıt 
verebilecek, güçlü ve rekabetçi bir 
Avrupa savunma endüstrisi ve tek-
nolojisi ile de desteklenen güçlen-
dirilmiş bir silahlı kuvvetlere ihtiyacı 
ayrıca vurgulanmıştır.

Saint Malo Bildirisi ile ODGP içeri-
sinde Avrupa Güvenlik ve Savunma 
Politikası’nın (AGSP) temelleri orta-
ya konmuştur. Her ne kadar Fransa 
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ve Birleşik Krallık’ın askeri işbirliği 
bakımından kendilerini resmi ola-
rak bağlamasını ifade etse de; söz 
konusu bildiri alınan kararlar bakı-
mından Avrupa’nın savunmaya yö-
nelik yaklaşımında dikkat çekici bir 
değişimi işaret etmektedir. Soğuk 
Savaş yıllarında ortaya konan ve So-
ğuk savaş sonrası yıllarda da devam 
eden Birliğin NATO merkezli güven-
lik yaklaşımını ifade eden Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Kimliğinde 
(AGSK) bir değişimi ifade etmekte-
dir. Birlik artık otonom bir AGSP’ye 
doğru yönelmektedir. Nitekim 
1999’da Köln AB Zirvesi ve Helsinki 
AB Zirvesi’nde ortak bir güvenlik ve 
savunma politikasının belirlenme-
si ve kurumsallaştırılması yönünde 
kararlar alınmıştır. Diğer yandan 
1999 NATO Washington Zirve Bil-
dirisi de ortak bir Avrupa güvenlik 
ve savunma politikasının güçlendi-
rilmesinde kazanılan ivmeyi olumlu 
karşılamıştır. 
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Sala Davası (Sala Case)

–İlke GÖÇMEN–

Sala davası, C–85/96 sayı ve 12 Ma-
yıs 1998 karar tarihli olup özellikle 
Birlik vatandaşlığı ile ilgilidir.

Sala davasının maddi ve hukuki va-
kaları şöyle özetlenebilir. İspanya 
vatandaşı Bayan Sala, 1968 yılından 
bu yana Almanya’da yaşamakta ve 
1989 yılında işini bırakmasından bu 
yana Nuremberg şehrinden sosyal 
yardım almaktadır. Bayan Sala, ika-
met izninin bulunmadığı 1993 yı-
lında o yıl doğan çocuğu için yetkili 
makamlardan çocuk büyütme öde-
neği talebinde bulunmuştur. Yetkili 
makam, bu kişinin Alman vatandaş-
lığı, ikamet hakkı ya da ikamet izni 
olmaması nedeniyle bu başvuruyu 
reddetmiştir. Bayan Sala buna karşı 
ulusal mahkeme önünde dava aç-
mış, ulusal mahkeme, meseleyi ön 
karar prosedürü aracılığıyla Avrupa 
Birliği Adalet Divanına (ABAD) ta-
şıyarak Avrupa Birliği (AB) hukuku-
nun yorumunu talep etmiştir. 

Sala kararı ile Maastricht Antlaş-
ması (1993) ile getirilen “Birlik va-
tandaşlığı” kavramının hukuki etki-
leri üstünde durulmuştur. ABAD’a 
göre Avrupa Birliği’nin İşleyişi 
Hakkında Antlaşma (ABİHA) “[md. 
20(2)], [md. 18] ile düzenlenen ku-
rucu antlaşmanın konu itibariyle 
uygulama alanı içinde vatandaşlık 
temelinde ayrımcılığa maruz kal-
mama hakkı da dâhil olmak üzere, 
kurucu antlaşmada yer alan hak ve 
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yükümlülükleri Birlik vatandaşlığı 
statüsüne bağlamaktadır”. Bayan 
Sala, bir başka Üye Devlette huku-
ka uygun olarak ikamet etmesinden 
dolayı, Birlik vatandaşlığına ilişkin 
kurucu antlaşma maddelerinin kişi 
bakımından kapsamı içinde kalır. 
İhtilaflı çocuk büyütme ödeneği de 
kurucu antlaşmanın konu itibariyle 
uygulama alanı içinde kalmaktadır. 
O halde, Bayan Sala, somut uyuş-
mazlıkta, Birlik vatandaşı olarak 
(md. 20(2)) vatandaşlık temelinde 
ayrımcılık yasağını (md. 18) ileri 
sürebilir. Somut uyuşmazlıkta, ilgi-
li Üye Devlet, ilgili ödeneği almak 
adına kendi vatandaşından herhan-
gi bir belge talep etmezken başka 
Üye Devlet vatandaşından ikamet 
izni belgesi isteyerek vatandaşlık 
temelinde doğrudan ayrımcılık 
yapmakta olup bu, herhangi bir 
haklı gerekçenin yokluğunda AB 
hukukuna aykırıdır. Sala kararı, bu 
yönüyle, Birlik vatandaşlığı ile va-
tandaşlık temelinde ayrımcılık ya-
sağının birlikte uygulandığı ilk karar 
olmuştur. Sala kararı, bu yönden, 
Grzelczyk davası (C–184/99), Avel-
lo davası (C–148/02), Bidar davası 
(C–209/03) ve Morgan and Bucher 
davası (C–11/06 and C–12/06) ile 
takip edilmiştir.
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Santer Komisyonu’nun 
İstifası (Resignation of 
Santer Commission)

–Kamuran REÇBER–

Avrupa Birliği (AB) sisteminde ana 
kurumlardan Avrupa Parlamento-
su, yine ana kurum olan Komisyon’u 
denetleyebilmektedir. Bu denetim 
yolarından en etkilisi Avrupa Parla-
mentosu’nun Komisyon’a karşı gen-
soru önergesi verebilmesidir. 1999 
yılında Jacques Santer başkanlığın-
da görevini sürdüren Komisyon’a 
karşı Avrupa Parlamentosu gensoru 
önergesi vermiştir. 

1999 yılının Ocak ayında verilen 
(yolsuzluk yapılmasına ilişkin) gen-
soru önergesi Avrupa Parlamentosu 
tarafından kabul edilmese de Jacqu-
es Santer Başkanlığındaki Komisyon 
istifa etmiştir. Avrupa Parlamento-
su’nda verilen bu gensoru önergesi, 
14 Ocak 1999 tarihinde oylanmış 
ve en çok kabul oyu bu gensoru 
önergesi için kullanılmıştır (üyelerin 
626’sının 522’si katılmış, 232’si evet, 
293’ü hayır oyu kullanmış ve 27’si 
çekimser kalmıştır). Gensoru kabul 
edilmemesine rağmen Avrupa Par-
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lamentosu, ciddi yolsuzluk iddiala-
rını araştırmak amacıyla beş kişiden 
oluşan bağımsız bir uzmanlar komi-
tesi oluşturmuştur. Bu komite, yap-
tığı çalışmalar neticesinde 15 Mart 
1999 tarihinde bir rapor yayımla-
mıştır. Raporda Komisyon’un idari 
kontrolünü kaybettiği ve Komisyon 
bünyesinde hukuka aykırı eylemle-
rin ve işlemlerin yapıldığının tespit 
edildiği belirtilmiştir. Bu raporun 
ardından Jacques Santer Başkanlı-
ğındaki Komisyon, 16 Mart 1999 ta-
rihinde topluca istifa etmiştir. İstifa 
eden Jacques Santer Başkanlığında-
ki Komisyon üyelerinin yerine geri 
kalan görev süresini tamamlamak 
amacıyla Romano Prodi Başkanlı-
ğındaki Komisyon üyeleri seçilmiş 
ve atanmıştır.
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Savas Davası (Savas Case)

–İlke GÖÇMEN–

Savas davası, C–37/98 sayı ve 11 
Mayıs 2000 karar tarihli olup özel-
likle Türkiye – Avrupa Birliği (AB) 
ortaklık hukukunun maddi boyutu 
–Türkiye ile ilgili iş kurma hakkı ve 

hizmet sunma serbestîsi– ile ilgili-
dir.

Savas davasının maddi ve hukuki 
vakaları şöyle özetlenebilir. Bay Sa-
vaş, Türk vatandaşı olup 22 Aralık 
1984’te Birleşik Krallık’a bir aylık 
olan ve işçi olmayı veya herhangi bir 
iş veya meslek edinmeyi yasaklayan 
turist vizesi ile giriş yapmıştır. Bay 
Savaş, 21 Ocak 1985’te vize süresi 
dolmasına karşın, Birleşik Krallık’ın 
göç hukukuna aykırı olarak, orada 
kalmıştır. Bay Savaş, serbest çalışan 
etkinliğinde bulunabilmek için izin 
almaksızın, 1989 Kasım’ında gömlek 
fabrikası işletmeye başlamıştır. Bay 
Savaş, 31 Ocak 1991’de hukuki tem-
silcisi aracılığıyla kalışlarını yasallaş-
tırmak için başvuru yapmıştır. Yetkili 
makam, dosyanın yanlış yerleştiril-
mesi nedeniyle, gecikmeli olarak, 
21 Mart 1994 tarihinde bu talebe 
olumsuz yanıt vermiş, dahası Bay 
Savaş hakkında sınır dışı etme kararı 
alma niyetini ortaya koymuştur. Bu 
arada, Bay Savaş, 1992 Aralık’ında 
birinci ve 1994 Eylül’ünde ikinci hızlı 
yemek işletmesini açmıştır. Bay Sa-
vaş 29 Mart 1994’te sınır dışı etme 
kararına karşı itiraz etmiş, yetkili 
makam 13 Aralık 1994’te itirazı geri 
çevirmiştir. Bay Savaş, 11 Temmuz 
1995 imza, 31 Ağustos 1995 tebel-
lüğ tarihli sınır dışı etme kararını 
almıştır. Bay Savaş, 30 Ekim 1995 
tarihine kadar itirazlarını hep ulusal 
hukuk temelinde gerçekleştirmişse 
de bu tarihte Katma Protokol md. 
41 temelinde, kendisine uygulana-
cak hukukun, 1 Ocak 1973’teki ulu-
sal hukuk olması gerektiği iddiasıyla 
itirazda bulunmuştur. Ulusal mah-
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keme, meseleyi ön karar prosedürü 
aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Di-
vanına (ABAD) taşıyarak AB hukuku-
nun yorumunu talep etmiştir. 

ABAD, Savas kararı ile şu tespitlerde 
bulunmuştur. İlk olarak, Ankara An-
laşması md. 13 ve Katma Protokol 
md. 41 doğrudan etkili midir sorusu 
yanıtlanmıştır. ABAD’a göre, önce-
likle, “…üçüncü devletler ile [Birlik] 
tarafından akdedilen bir anlaşmanın 
bir hükmü, anlaşmanın lâfzı, amacı 
ve niteliği göz önünde tutularak uy-
gulanması veya etkisi ile ilgili olarak 
herhangi bir müteakip önlemin alın-
masına konu olmaksızın açık ve kesin 
bir yükümlülük içeriyorsa doğrudan 
etkili kabul edilmelidir”. Öncelikle, 
Ankara Anlaşması md. 13, genel te-
rimlerle kaleme alınmış olup güttüğü 
hedefe erişmek için kesin kurallar te-
sis etmemektedir. Ankara Anlaşması 
md. 13, Katma Protokol md. 41(2) 
ile birlikte ele alındığında, Ortaklık 
Konseyi, taraflar arasındaki iş kurma 
hakkına yönelik engelleri tedrici ola-
rak kaldırmayı uygulamaya yönelik 
somut önlemler almaya çağrılmış, 
ancak henüz bu önlemleri almamış-
tır. Öyleyse Ankara Anlaşması md. 13 
doğrudan etkili değildir. Buna karşın 
Katma Protokol md. 41(1); açık, ke-
sin ve koşulsuz biçimde bir mevcut 
durumu kötüleştirememe klozu, bir 
başka deyişle Katma Protokol’ün 
yürürlüğe girdiği andan itibaren iş 
kurma hakkına yönelik yeni kısıtlama 
getirme yasağı, getirmektedir. Kaldı 
ki Ankara Anlaşması’nın amacı ve ni-
teliği de doğrudan etkiye elverişliliği 
göstermektedir. Sonuç olarak, Katma 
Protokol md. 41(1) doğrudan etkili-

dir. Savas kararı, bu yönüyle, Katma 
Protokol md. 41(1)’nin doğrudan et-
kili olduğunu ortaya koyan ilk karar 
olması nedeniyle önem taşımaktadır. 

İkinci olarak, Katma Protokol md. 
41(1)’in kapsamı üstünde durulmuş-
tur. ABAD’a göre, öncelikle, Katma 
Protokol md. 41(1) iş kurma hakkı 
ve tamamlayıcısı olarak ikamet hakkı 
bahşetmemektedir. O halde, bir Türk 
vatandaşının bir Üye Devlet ülkesine 
ilk kez girişi o devletin yerel hukuku-
na tabi olup ilgili Türk vatandaşı, “il-
gili Üye Devletteki konumu düzenli 
olduğu müddetçe” ortaklık hukukun-
daki serbest çalışmak ve tamamlayı-
cısı olarak ikamet etmek ile ilgili hak-
larını ileri sürebilir. Somut uyuşmaz-
lıkta, Bay Savaş, Birleşik Krallık göç 
hukukuna aykırı hareket etmiştir. Bay 
Savaş, bu bakımdan, herhangi bir izin 
almaksızın, hem bir aylık vize süresi 
dolmasına karşın Birleşik Krallık’ta 
kalmış hem de vizesi herhangi bir 
iş edinmeyi yasaklasa da işletmeler 
açmıştır. O halde, Bay Savaş’ın Birlik 
hukukundan doğrudan kaynaklanan 
iş kurma hakkı ve ikamet hakkından 
bahsedilemez. Yine de, Katma Pro-
tokol md. 41(1), “bir Üye Devletin, 
ülkesindeki bir Türk vatandaşının iş 
kurmasını ve tamamlayıcısı olarak 
ikametini, ilgili Üye Devlette Katma 
Protokol’ün yürürlüğe girdiği anda 
uygulananlardan daha ağır koşullara 
tabi tutma hedefi veya etkisine sa-
hip her türlü yeni önlemi almasının 
önüne geçer”. Bu değerlendirmeyi 
yapmak ise ulusal mahkemeye dü-
şer. Savas kararı, bu yönüyle, Katma 
Protokol md. 41(1)’in uygulama ala-
nını ortaya koyan kararlardan birisi 
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olmuştur. Savas kararı, bu yönden, 
Soysal davası (C–228/06) ve Demir-
kan davası (C-221/11) ile takip edil-
miştir. 
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Savcı (Advocate General)

Bkz. Hukuk Sözcüsü

Sayıştay    
(Court of Auditors)

–Kamuran REÇBER–

Sayıştay, aslında Avrupa Birliği (AB) 
bünyesinde 1975 yılında ikincil ve 
1993 yılında ise ana kurumlardan 
birisi olarak oluşturulmuştur. Avru-
pa Toplulukları bünyesinde 22 Tem-
muz 1975 tarihinde imzalanan ve 1 
Haziran 1977 tarihinde yürürlüğe gi-
ren Bazı Finansal Düzenlemeleri De-
ğiştiren Antlaşma ile Sayıştay ikincil 
kurum olarak oluşturulmuştur. Sa-
yıştay, Maastricht Antlaşması’nın 
(1993) ilgili düzenlemeleri ile ana 
kurum statüsüne kavuşturulmuştur. 
Sayıştay, AB’nin bütün gelir ve gider 
hesaplarını incelemekte ve ayrıca, 
kuruluş belgesi aksini öngörmediği 
ölçüde, AB tarafından tesis edilen 
her kurum veya organın bütün gelir 
ve gider hesaplarını da denetleye-
bilmektedir. 

Sayıştay, Avrupa Parlamentosu’na 
ve Konsey’e hesapların güvenilirli-
ği ve bunların dayandığı işlemlerin 
hukuka uygunluğu ve düzenliliği 
hakkında, Resmi Gazete’de yayım-
lanacak olan bir teminat beyanın-
da bulunmaktadır. Sayıştay, gelir ve 
giderlerin düzenliliği ve yasallığını 
incelemekte ve mali idarenin iyi ol-
masını sağlamakta ve bunları yapar-
ken, özellikle tüm usulsüzlükleri de 
belirtme yoluna gitmektedir. 

Sayıştay, her mali yılın kapanma-
sından sonra yıllık bir rapor hazırla-
maktadır. AB’nin diğer kurumlarına 
iletilen bu rapor, ilgili kurumların 
Sayıştay’ın gözlemlerine cevapları 
ile birlikte Resmi Gazete’de yayım-
lanmaktadır. Sayıştay ayrıca, belirli 
sorular üzerine görüşlerini, özellikle 
özel raporlar şeklinde her zaman su-
nabilmekte ve AB’nin diğer kurum-
larından birinin istemi üzerine görüş 
verebilmektedir.

Sayıştay, AB Üye Devletleri’nin sa-
yısına eşit sayıda üyeye sahip olup 
her Üye Devletin bir uyruğundan 
oluşmaktadır. Sayıştay’ın üyeleri, 
görevlerini AB’nin genel çıkarları 
kapsamında, tam bağımsız olarak 
yerine getirmektedir. Sayıştay üye-
leri kendi devlet ülkelerinde dış 
denetim kurullarında çalışan veya 
çalışmış olan veya özellikle bu görev 
için yeterliliğe sahip ve bağımsızlık-
ları şüphe götürmeyen şahıslar ara-
sından seçilmektedir. Konsey, her 
Üye Devlet tarafından yapılan öne-
rilere uygun olarak oluşturulan üye 
listesini, Avrupa Parlamentosu’na 
danıştıktan sonra kabul etmekte 
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ve Sayıştay üyelerini altı yıl için ata-
maktadır. Sayıştay üyelerinin görev 
süreleri yenilenebilmektedir. 

Sayıştay üyeleri, kendi aralarından 
üç yıllık bir süre için Sayıştay Baş-
kanı’nı seçmektedir. Başkanın görev 
süresi yenilenebilmektedir. Sayıştay 
üyeleri, görevlerini yerine getirirken 
hiçbir hükümet veya kuruluştan tali-
mat istememekte, kabul etmemek-
te ve görevlerinin niteliği ile bağ-
daşmayan her türlü tasarruftan da 
kaçınmaktadır. 

Sayıştay üyeleri, görevleri süresince 
ücret karşılığı veya ücretsiz başka 
hiçbir mesleki faaliyette bulunama-
makta, göreve başlarken görevleri-
nin devamı süresince ve görevleri 
sona erdikten sonra, görevlerinden 
doğan yükümlülüklere uymayı ve 
özellikle görevleri sona erdikten 
sonra bazı görev ve menfaatlerin 
kabulüyle ilgili olarak dürüst ve has-
sas davranmayı resmen taahhüt et-
mektedir. 
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Schengen (Schengen) 

–Seven ERDOĞAN–

Avrupa’da katılımcı ülkeler arasın-
daki sınırları önemsiz hale getiren 
ve aynı zamanda pasaport kontro-
lü de dâhil olmak üzere hiçbir sınır 
kontrolü olmadan tek bir ülkede 
hareket ediyormuşçasına serbestçe 
seyahat edilmesini sağlayan bir dü-
zenlemedir. İsmini Lüksemburg’da 
küçük bir kasabadan almaktadır. 
Bu kasaba Almanya, Fransa ve Lük-
semburg sınırlarının kesişim nokta-
sında yer alan sembolik konumun-
dan dolayı Schengen Anlaşmasının 
1985 yılında imzalandığı yer olarak 
seçilmiştir. Bu üç ülkeye ek olarak 
Belçika ve Hollanda da Anlaşmayı 
imzalayan diğer Avrupa Birliği (AB) 
üyesi ülkeler olmuştur. Söz konusu 
beş ülkeyi böyle bir adım atmaya 
iten sebep ise AB içindeki ekonomik 
işbirliğinin gelişiminde mal, hizmet, 
kişi ve sermayenin serbestçe dolaşı-
mının sağlanması için gerekli adım-
ların ivedilikle atılmış olmamasıdır. 

1995 yılında Schengen alanı işler 
hale gelmiştir. 1997 yılında imzala-
nan Amsterdam Antlaşması ile de 
Schengen alanı AB bütünleşmesine 
resmi olarak dâhil edilmiştir. Vatan-
daşlık ve serbest dolaşım fikri ara-
sındaki sıkı bağlantı ve bütünleşmiş 
bir Avrupa’da sınırların olmaması 
gerektiği inancı, Schengen alanının 
AB’ye eklenmesinde rol oynamıştır. 
Nitekim Schengen alanı, Avrupa’da-
ki siyasi bütünleşme açısından çok 
önemli bir adımdır ve AB’nin ulus 
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devletlere daha fazla benzer hale 
gelmesini sağlamıştır. Schengen 
sonrası suçlular, yasa dışı göçmenler, 
teröristler, uyuşturucu kaçakçıları 
gibi tehdit oluşturan kişi ve grupla-
rın da Schengen alanında serbestçe 
dolaşabileceği düşüncesinden ha-
reketle, Üye Devletler arasındaki 
adli ve kolluk makamları arasındaki 
işbirliği de hız kazanmıştır. Bu alan-
lardaki işbirliği en bilinen somut 
örneklerinden biri de 1992 Maast-
richt Antlaşması ile oluşturularak 
giderek daha güçlü bir yapı haline 
gelen Avrupa Polis Ofisi (Europol) 
olmuştur. Bir başka deyişle Schen-
gen sistemi, Avrupa bütünleşme-
sinin ilgili alanlarının, özellikle öz-
gürlük, güvenlik ve adalet alanının, 
gelişimini beraberinde getirmiştir. 
Ek olarak, Schengen alanı içinde iç 
sınırların anlamını yitirmesi AB’nin 
dış sınırlarının korunmasını daha 
elzem hale getirmiştir. Dış sınırların 
artık daha sıkı korunacağı düşüncesi 
1990’ların sonuna doğru Avrupa’nın 
“kale Avrupa” olarak anılmasına se-
bep olmuştur. Schengen alanı ülke-
leri dış sınırları ortaklaşa korumak 
üzere Avrupa Sınır ve Sahil Koruma 
Ajansı (FRONTEX) kurmuştur. Avru-
pa vatandaşlarına ek olarak, Schen-
gen alanına yasal olarak giriş yapan 
kişiler de alanın sunduğu seyahat 
özgürlüğünden faydalanabilmekte-
dir. Üçüncü ülke vatandaşlarının Sc-
hengen alanına girişleri ise Schen-
gen vizesi diye adlandırılan ortak bir 
vize ile olmaktadır. 

Schengen alanının günümüzde top-
lamda 26 üyesi vardır ve AB üyesi ül-
kelerin tamamı Schengen alanında 

değildir. Bulgaristan, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi, Hırvatistan, İrlan-
da ve Romanya AB üyesi oldukları 
halde farklı nedenlerden dolayı Sc-
hengen alanında değildir. Schengen 
alanına katılım konusunda sürekli 
bir muafiyet elde eden İrlanda dı-
şındaki üye ülkelerin, zaman için-
de gerekli hazırlıkları yapmalarıyla 
birlikte bu alana katılımları beklen-
mektedir. İrlanda ise ulus devlet-
ler açısından önemli bir egemenlik 
göstergesi olan sınır kontrolü yet-
kisini AB’ye devretmek tercihinde 
bulunmamıştır. AB üyesi olmayıp 
da Schengen alanına katılan Avrupa 
ülkeleri de söz konusudur. İzlanda, 
Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn Sc-
hengen alanının AB üyesi olmayan 
katılımcılarıdır. Monako, San Ma-
rino ve Vatikan da Schengen alanı 
içinde yer almaktadır. Başta Orta 
Doğu olmak üzere AB’nin komşuluk 
coğrafyalarında yaşanan krizlerin 
insani boyutları, Schengen sistemi-
nin son on yılda meydan okumalar-
la yüzleşmesine neden olmuştur. 
Ülkelerindeki güvensizlik ve çatışma 
ortamından kaçmak zorunda kalan 
milyonlarca göçmen, çoğunlukla 
yasadışı yolları kullanarak AB’deki 
güvenli ve müreffeh düzene ulaş-
ma çabası içinde olmuştur. Göç krizi 
olarak adlandırılan yoğun bir yasa-
dışı göçmen baskısının söz konusu 
olduğu 2015 sonrası dönemde Sc-
hengen alanı, yasadışı göçmenlerin 
AB’ye ulaşmasını ve AB içindeki do-
laşımlarını kolaylaştıran bir yapı ol-
makla itham edilmiştir. Bu ortamda 
bazı Üye Devletler kamu güvenliğini 
iddia ederek Schengen alanı kap-
samında yükümlülüklerini yerine 
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getirmemiş ve sınır kontrollerini ye-
niden devreye koymuşlardır. Ayrıca 
Schengen alanından vazgeçilmesi 
gerektiği düşüncesi dillendirilmiştir. 
Ancak Schengen alanında yer alan 
ülkelerce alınan önlemlerle, AB’nin 
en önemli kazanımlarından biri olan 
bu düzenleme daha dayanıklı hale 
getirilerek korunmuştur. Bu kap-
samda Türkiye ve Batı Balkan ülke-
leri (Bkz. Batı Balkanlar) gibi üçüncü 
taraflarla da işbirliği yapılmıştır. Söz 
konusu işbirlikleri kapsamında AB 
birtakım tavizler ve ödüller yoluy-
la bu ülkelerin, AB’ye göçmenlerin 
erişmesini engelleme rolünü oyna-
malarını beklemiştir. 2019 yılının 
sonunda Çin’de ortaya çıkarak tüm 
dünyayı etkileyen COVID-19 pande-
misi tehdidi kapsamında da ülkele-
rin kamu sağlığını ileri sürerek sınır 
kontrollerini yeniden başlatmaları 
söz konusu olmuştur. Bu iki örnek-
ten de görüldüğü üzere Schengen 
alanı kamu güvenliği ya da sağlığı ile 
ilgili tehlikelerin söz konusu olduğu 
durumlarda kısmen ya da tümüyle 
askıya alınabilmektedir. 
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Schuman Planı  
(Schuman Plan) 

–Haluk ÖZDEMİR–

Avrupa bütünleşmesi, Jean Mon-
net’nin ifadesiyle kansız ve şid-
detsiz gerçekleşmiş bir devrimdir. 
Devrimler genellikle çok kısa süre-
de gerçekleşen radikal değişimlere 
işaret eder. Ulus-devletlere daya-
lı geleneksel uluslararası sistemi 
değiştiren Avrupa’daki devrim ise 
yıllara yayılan bir süreç içerisinde 
gerçekleşmiştir. Avrupa’daki devrim 
sürecinin başlangıcına dair en kilit 
gelişme ise 9 Mayıs 1950’de Schu-
man Planı’nın (ya da diğer adıyla Sc-
human Deklarasyonu) ilan edilme-
sidir. Plan, en basit ifadeyle Avru-
pa’da kömür ve çelik sektörlerinde 
başlayan ulus-üstü bir örgütlenme 
önermiş ve bu çerçevede Avrupa 
bütünleşmesinin temelini oluşturan 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
(AKÇT) kurulmuştur.

AKÇT’nin kuruluşu, herhangi bir ör-
gütün kuruluşundan nitelik olarak 
çok farklıdır ve Avrupa’daki ekono-
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mik ve stratejik düşünce biçimlerini 
kökten değiştirmiştir. Avrupa jeo-
politiğinde yarattığı kırılma o kadar 
önemlidir ki, ilan edildiği 9 Mayıs 
Avrupa Günü olarak kutlanmakta-
dır. Bu plan, Avrupa tarihi boyunca 
çıkarları hep çatışmış olan Almanya 
ve Fransa’yı ortak çıkarlar temelinde 
bir araya getirerek, izleyen yıllardaki 
bütünleşme adımlarının temellerini 
atmıştır.

Schuman Planı pek çok bakımdan 
dikkate değer bir gelişmedir. Ön-
celikle bütünleşme için seçtiği baş-
langıç noktası pek de beklenmeyen 
bir konudur. Son yüzyılda Almanya 
ve Fransa arasındaki temel çatışma 
noktası, kömür havzalarının kontrolü 
olmuştur. Kömür havzaları, ağır sa-
nayinin ve dolayısıyla askeri üretimin 
temelini oluşturan çelik sektörünün 
de temel dayanağıdır. Bu yüzden ça-
tışmalar, bu bölgeler ve sektör üze-
rinde hakimiyet kurma çabaları yü-
zünden çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı 
sonunda bu alandan başlayacak bir 
işbirliğinin Avrupa bütünleşmesinin 
çıkış noktası olacağı söylense buna 
inanmak zor olurdu. Fakat Schuman 
Planı, ortaya konuluş biçimi, uluslar-
arası koşullar ve planı ortaya atanla-
rın ikna yetenekleriyle birleştiğinde, 
pek de olası görünmeyen bir bütün-
leşme sürecini yine hiç beklenmedik 
bir noktadan başlatmayı başarmıştır. 
Bu anlamda planın dehası, çatışma 
potansiyeli olan bir konudan işbirli-
ğinin de ötesine geçen ulus-üstü bir 
bütünleşme sonucunu çıkarmış ol-
masında yatar.

Plan öncesi uluslararası ortama ba-

kıldığında, Avrupa yine yeni bir çatış-
ma döngüsünün başlangıcında görü-
nüyordu. İşgal altındaki Almanya du-
rumdan memnun değildi, Hitler’in 
iktidara yükselişinde önemli rol oy-
namış olan çelik kartelleri ekonomik 
açıdan toparlanmıştı. Soğuk Savaş’ın 
başlangıç işaretleriyle birlikte Al-
manya’nın yeniden silahlandırılma-
sı konusu gündemdeydi. Almanya 
üzerindeki baskı ve kontrollerin bu 
koşullar altında sürdürülemeyeceği-
ni anlayan Fransa bu durumdan te-
dirgindi ve Almanya üzerindeki bas-
kı ve kontrollerin sürdürülmesi için 
yeni yollar arıyordu. Başıboş kalarak 
Fransa açısından yine tehlikeli olabi-
lecek bir Almanya’nın ortaya çıkma-
sını engellemek için onu kurumsal 
olarak bağlayacak ve tek başına ha-
reket etmesini engelleyecek meka-
nizmalar geliştirilmeliydi.

Soğuk Savaş ortamında Almanya 
üzerinde uygulanan baskı ve kont-
roller çelişkili bir durum ortaya çıka-
rıyordu. Batı bloku, kendi tarafında 
olan bir ülkeyi baskı altında ve zayıf 
tutmaya çalışıyordu. Zayıf bir Alman-
ya Fransa için iyi bir şeydi ama beli-
ren Soğuk Savaş dengeleri içerisinde 
Batı Bloku açısından zararlı olmaya 
başlamıştı. Bu çelişkiler nedeniyle bu 
kontrollerin zayıflatılması ve hatta 
terkedilmesi düşüncesi ağır basma-
ya başlayınca Fransa kendi güvenli-
ğini sağlamak için herkes için avan-
tajlı bir orta yol bulmaya çalıştı. İki 
Fransız devlet adamı, Jean Monnet 
ve Robert Schuman, Avrupa’da as-
keri sanayi açısından da kritik öneme 
sahip olan kömür ve çelik sektörle-
rinin ortak ve ulus-üstü bir yönetim 
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altında birleştirilmesi temelinde bir 
çözüm olarak Kömür Çelik Toplulu-
ğu fikrini geliştirdiler. Plan, dönemin 
Fransa Dışişleri Bakanı olan Schu-
man tarafından ilan edildiği için ta-
rihe Schuman Planı olarak geçmiştir. 
Kömür ve çelik sektörlerinin ulus-üs-
tü bir ortak yönetim altına koyulma-
sı, hem Soğuk Savaş koşullarında 
Almanya’nın ekonomik gelişiminin 
önünü açacak hem de onun kontrol-
süz hareket etmesini engelleyecekti. 
Böylece hem Almanya’nın bağımsız 
hareket ederek askeri sanayi geliş-
tirmesinin önüne geçilmiş hem de 
bu ülke sisteme dahil edilmiştir.

Schuman Planı kısa ve uzun vadeli 
olmak üzere iki şekilde yorumlana-
bilir: Birincisi, Avrupa Kömür Çelik 
Topluluğu’nun kuruluş planı olarak, 
ikincisi ise Avrupa Birliği’ne (AB) 
giden uzun vadeli bir bütünleşme 
sürecinin ilk adımı olarak. Birinci 
açıdan bakıldığında planın günümü-
ze kadar uzanacak bir önemi yoktur, 
zira süresi dolduğu ve yenilenmediği 
için günümüzde Kömür Çelik Toplu-
luğu diye bir örgüt bulunmamakta-
dır. Uzun vadeli etkileri bakımından 
ise plan, Avrupa bütünleşmesinin ilk 
adımı olarak Avrupa jeopolitiğinde 
köklü değişiklikleri beraberinde ge-
tirdiği için son derece önemlidir.

Schuman Planı’nın ilan edildiği ko-
nuşmanın içeriğine bakıldığında, Av-
rupa barışı için uzun vadeli bir pers-
pektifin başlangıçtan itibaren var 
olduğu net bir şekilde görülür. Bu 
konuşmada Schuman, “Avrupa, tek 
bir hamlede ve tek bir plana göre 
kurulmayacaktır. Başlangıçta fiili bir 

dayanışma yaratan somut başarılar 
yoluyla inşa edilecektir” demiştir. 
Schuman’a göre, askeri araç-gereç 
üretimine odaklanmış olan kömür 
ve çelik bölgeleri, tarih boyunca 
ürettikleri bu araç ve gerecin ilk kur-
banları olmuştur. Bu sektörlerin sivil 
sanayiye yönlendirilmesi yalnızca 
bu bölgelerin değil tüm Avrupa’nın 
kaderini değiştirecektir ve Schuman 
bu adımı, “Avrupa federasyonuna 
giden ilk adım” olarak nitelemiştir. 
Ekonomik alanda başlayan fiili da-
yanışma, daha sonra üye ülkelerin 
ulusal çıkar algılarını da değiştirerek 
Avrupa’da yeni bir siyasetin başlan-
gıcı olmuştur. Eskiden çıkar çatış-
ması ve güç rekabeti çerçevesinde 
yürütülen Avrupa siyaseti, Schuman 
Planı sonrasında ortak çıkar ve ka-
der birliği anlayışı çerçevesinde ve 
hukuk temelli olarak yürütülmeye 
başlamıştır.

Bu uzun vadeli hedefin başlangıcı 
olarak kömür ve çelik üretiminin di-
ğer Avrupalı ülkelerin katılımına da 
açık olacak şekilde ortak bir havuzda 
toplanması ve ulus-üstü bir yönetim 
altına konulması önerilmiştir. Planın 
başarısı, aslında soyut bir ideal or-
taya koymaktan ziyade Soğuk Savaş 
ortamının öncelikleriyle de örtüşen 
somut uygulamalar çerçevesinde Al-
manya ve Fransa’nın kaygı ve ihtiyaç-
larına cevap veren öneriler getirme-
sinde yatmaktadır. Nitekim sektörel 
bir bütünleşme adımı olarak başla-
yan Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, 
çok daha kapsamlı bir ulus-üstü yapı 
olan Avrupa Birliği’nin kuruluşuna 
kadar uzanan süreci başlatmıştır.
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Son olarak planın başarıya ulaş-
masında kişisel çabaları önemli rol 
oynayan ve siyasi riskler de alarak 
planın hayata geçirilmesini sağlayan 
Schuman’ın kim olduğuna da kısa-
ca bakmak gerekir. Çünkü plan ilk 
önerildiğinde hem Alman hem de 
Fransız milliyetçilerinden ciddi tep-
kiler almıştır. Almanlar, hükümetin 
işgalcilerle işbirliği yaptığını düşü-
nerek plana karşı çıkmış, Fransızlar 
da Almanya’nın üzerindeki baskının 
kaldırılmasının Fransa’nın güvenliği 
açısından ciddi riskler içerdiğini ileri 
sürerek Schuman’a şüpheyle yaklaş-
mışlardır. Zira Schuman, aile kökeni 
olarak tarih boyunca Almanya ve 
Fransa arasında sürekli el değiştiren 
Alsace-Lorraine bölgesindendir. Böl-
ge 1919’da Fransa’ya geri verildiğin-
de Fransız vatandaşı olmuş ve daha 
sonra siyasete atılmıştır. Bu nedenle 
bu iki ülke arasındaki sorunların çö-
zümünü kişisel olarak da son dere-
ce önemsemiştir. Schuman, Fransız 
milliyetçilerine, eğer bu plan haya-
ta geçirilmezse Almanya’nın Soğuk 
Savaş ortamında daha fazla kontrol 
altında tutulamayacağını ve başıboş 
kalacağını, kendi planının ise Al-
manya’nın bağımsız hareket etme-
sini kalıcı ve kurumsal olarak engel-
leyeceğini anlatmıştır. Schuman bu 
sorunu kişisel olarak hissetmeseydi 
belki de Fransız milliyetçilerini ikna 
etmek için bu siyasi riskleri almaya-
caktı. Fransız milliyetçilerinin ikna 
olmasıyla birlikte planın hayata ge-
çirilmesi mümkün olmuştur.

Sonuç olarak Schuman Planı, o ta-
rihe kadar mümkün görünmeyen 
Alman-Fransız işbirliğinin mümkün 

olduğunu, iki ülkenin ulusal çıkarla-
rının örtüştürülebileceğini göstere-
rek aslında Avrupa’da jeopolitik bir 
devrim yaratmıştır. Bu cesur adım, 
çok daha büyük ve tüm Avrupa’ya 
yayılan bir ulus-üstü devrimin ilk 
yapıtaşı olmuştur. Planın başarılı 
olmasında hem uluslararası orta-
mın hem de Schuman’ın kişiliğinin 
önemli rol oynadığını söylenebilir.
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Schuman, Robert 
(1886-1963)  

–Yeliz ŞAHİN–

Fransa Dışişleri Bakanı (1948-1952), 
hukukçu ve devlet adamı Robert Sc-
human, Avrupa projesinin mimarı 
ve kurucularından biridir. (Bkz. Av-



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 945

rupa Birliği’nin Öncüleri) 29 Haziran 
1886’da doğan Robert Schuman, Bi-
rinci Dünya Savaşı’nın patlak verme-
sinden önce; Bonn, Münih, Berlin ve 
Strazburg Üniversitelerinde hukuk, 
ekonomi, siyasi felsefe, teoloji ve 
istatistik öğrenimi görmüş ve Straz-
burg Üniversitesi’nden hukuk de-
recesiyle mezun olmuştur. 1912’de 
Metz’de hukuk bürosu açmış, Birin-
ci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 
ardından siyasete atılmış ve Fransa 
Parlamentosu’nda Moselle bölge-
sini temsilen milletvekili seçilmiş-
tir. İkinci Dünya Savaşı çıktığında 
Fransa hükümetinde bakan olarak 
görev yapan Schuman, Fransa Di-
reniş Hareketi’nde aktif rol oynamış 
ve tutuklanmıştır. Dachau Toplama 
Kampı’na götürülmekten son anda 
kurtulan Schuman, sonraki üç yılını 
Nazilerden kaçarak geçirmiştir. Fran-
sa Cumhurbaşkanı Charles De Gaul-
le’ün Londra’ya kaçması yönündeki 
teklifini geri çevirmiş ve Nazi işgali 
altındaki Fransa’da kalmayı tercih 
etmiştir. Savaştan sonra yeniden si-
yasete dönen Schuman, Maliye Ba-
kanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakan-
lığı ve Adalet Bakanlığı görevlerinde 
bulunmuştur. 

Schuman; Avrupa Konseyi, Mars-
hall Planı ve NATO gibi Batı ittifakı 
arasındaki işbirliğinin artırılmasını ve 
Avrupa’yı birleştirmeyi hedefleyen 
girişimlerde önemli rol oynamıştır. 
Schuman, Avrupa bütünleşmesine 
giden ilk adım olan “Schuman Planı” 
ile tanınmaktadır. Schuman 9 Mayıs 
1950 tarihinde yaptığı konuşmada, 
Jean Monnet’nin tasarısına dayana-
rak, Almanya ve Fransa’ya demir ve 

çelik sanayilerini üst yetkilerle dona-
tılmış ortak bir kurumun yönetimine 
bırakmaları teklifinde bulunmuştur. 
Schuman’ın vizyonu, demir ve çe-
likle başlayan işbirliğinin müşterek 
çıkarların bulunduğu diğer alanlara 
da yayılarak kademeli olarak siyasi 
bütünleşme ile sonuçlanacağı dü-
şüncesine dayanmaktadır. 

Schuman Planı’nın bir sonucu ola-
rak, 18 Nisan 1951’de Almanya, Hol-
landa, Belçika, Lüksemburg, İtalya 
ve Fransa arasında imzalanan Paris 
Antlaşması ile Avrupa Birliği’nin 
(AB) öncüsü olan Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğu (AKÇT) kurulmuştur. 
Schuman, Avrupa Savunma Top-
luluğu altında savunma alanındaki 
bütünleşme fikrini de desteklemiş 
ancak bu fikir 1954’te reddedilmiş-
tir. 1958 yılında Avrupa Parlamen-
tosunun (AP) öncülü olan Avrupa 
Parlamenter Asamblesi’nin ilk Baş-
kanı seçilmiştir. Schuman Planı’nın 
önemi nedeniyle 9 Mayıs günü “Av-
rupa Günü” olarak ilan edilmiştir.
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Serbest Çalışan 
(Self-Employed) 

–T. Mesut EREN–

Herhangi bir ekonomik faaliyeti her-
hangi bir kişi veya kuruma bağlı ol-
maksızın, kendi adına ve hesabına, 
sürekli bir meslek halinde yerine 
getiren kişiler serbest çalışan statü-
sünde kabul edilirler. Örneğin avu-
kat, doktor, diş hekimi, veteriner 
hekim, mimar, mühendis, müşavir, 
serbest muhasebeci vb. kişiler ser-
best meslek erbabı, dolayısıyla ser-
best çalışan olarak sınıflandırılırlar. 
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma’nın 53. maddesi serbest 
çalışanların Avrupa Birliği (AB) içe-
risinde serbest dolaşımını düzenler. 
2018 yılı sonunda AB çapında 15-
74 yaşları arasında 32.6 milyon kişi 
serbest çalışan statüsünde olup, bu 
rakam toplam istihdamın % 14’ünü 
oluşturmaktadır. 
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Serbest Dolaşım Direktifi 
(Free Movement 
Directive)

–İlke GÖÇMEN–

Serbest Dolaşım Direktifi –2004/38 
sayılı Direktif–, temel serbestîler 
arasındaki kişilerin ve hizmetle-
rin serbest dolaşımı ile Birlik va-
tandaşlığını birleştirerek, serbest 
dolaşım ve ikamet hakkını tek bir 
metinde toplamak için tasarlanmış-
tır. Orijinal kurucu antlaşmalar bir 
ortak pazar kurmayı hedeflemek-
teydi. Bu da, kişilerin ve hizmetlerin 
serbest dolaşımını da içermektey-
di. İşçilerin serbest dolaşımı bakı-
mından serbest dolaşım ve ikamet 
hakkı, genel olarak, 1612/68 sayılı 
Tüzük ve 68/360 sayılı Direktif ile 
ve iş kurma hakkı ve hizmetlerin 
serbest dolaşımı bakımından ser-
best dolaşım ve ikamet hakkı, genel 
olarak, 73/148 sayılı Direktif ile dü-
zenlenmişti. Ortak pazar, doğası ge-
reği, yalnızca ekonomik olarak etkin 
olanlar bakımından serbest dolaşım 
ve ikamet hakkı getirmekteyse de 
bu hak zaman içerisinde diğer ki-
şilere de genişletilmişti. Ekonomik 
olarak etkin olmayanlar ve öğrenci-
ler bakımından serbest dolaşım ve 
ikamet hakkı, genel olarak, 90/364, 
90/365, 93/96 sayılı Direktifler ile 
düzenlenmişti. Maastricht Antlaş-
ması (1993) Birlik vatandaşlığı tesis 
etti ve Birlik vatandaşlarının hakları 
arasında serbest dolaşım ve ikamet 
hakkı da yer aldı. Bu arka planda, 
Avrupa Birliği (AB), tüm Birlik va-
tandaşlarının serbest dolaşım ve 
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ikamet hakkını basitleştirmek ve 
güçlendirmek için, mevcut AB tasar-
ruflarını gözden geçirmek ve tedvin 
etmek amacıyla Serbest Dolaşım 
Direktifi’ni çıkarmıştır. Serbest Dola-
şım Direktifi, 1612/68 sayılı Tüzük’te 
değişiklik getirmiş, kalan tasarrufla-
rı ise yürürlükten kaldırmıştır.

Serbest Dolaşım Direktifi üç konuyu 
düzenlemektedir. Direktif, birincisi, 
Birlik vatandaşlarının ve aile üye-
lerinin Üye Devletlerin ülkelerinde 
serbest dolaşım ve ikamet hakkı-
nı kullanım koşulları, ikincisi, Birlik 
vatandaşlarının ve aile üyelerinin 
Üye Devletlerin ülkelerinde daimi 
ikamet hakkı ve üçüncüsü, kamu 
düzeni, kamu güvenliği ve kamu 
sağlığı temelinde bu haklara yöne-
lik sınırlamaları düzenler. Bu bakım-
dan, Birlik vatandaşı, herhangi bir 
Üye Devletin vatandaşı olan kişiyi 
ifade eder. Aile üyesi ise, birincisi 
Birlik vatandaşının eşi, ikincisi (bir 
Üye Devlet düzenlemesine dayalı 
olarak) Birlik vatandaşının kayıtlı or-
taklık bağıtladığı partneri (ev sahibi 
Üye Devlet düzenlemeleri kayıtlı 
ortaklığı evlilik ile denk sayıyorsa 
ve ev sahibi Üye Devletteki ilgili dü-
zenlemelerde öngörülen koşullara 
uygun olarak), üçüncüsü Birlik va-
tandaşının ve eşinin (aynı zaman-
da partnerinin) 21 yaşının altında-
ki altsoyu veya bağımlı altsoyu ve 
dördüncüsü, Birlik vatandaşının ve 
eşinin (aynı zamanda partnerinin) 
bağımlı üstsoyu olarak belirtilmiştir. 
Son olarak, Direktif, kendi vatandaşı 
olduğu Üye Devletten başka bir Üye 
Devlete giden veya başka bir Üye 
Devlette ikamet eden Birlik vatan-

daşına ve onun aile üyesine uygu-
lanır. 

Serbest Dolaşım Direktifi, Birlik va-
tandaşlarının göç ve ikamet ile ilgili 
haklarını şöyle düzenlemektedir. Bi-
rincisi, her Birlik vatandaşı, geçerli 
bir nüfus cüzdanı veya pasaport ile 
bir başka Üye Devlete gitmek için 
bir Üye Devlet ülkesinden çıkma 
hakkına ve bir başka Üye Devlete 
girme hakkına sahiptir. İkincisi, her 
Birlik vatandaşı, geçerli bir nüfus 
cüzdanı veya pasaport ile bir başka 
Üye Devlette üç aya kadar ikamet 
etme hakkına sahiptir. Bununla bir-
likte, ilgili Birlik vatandaşı, bu üç ay 
boyunca ev sahibi Üye Devletin sos-
yal yardım sistemine makul olma-
yan bir yük oluşturmamalıdır. Öte 
yandan bir Üye Devlet de, sırf bir 
Birlik vatandaşı kendi sosyal yardım 
sistemine başvurdu diye, otomatik 
olarak, o kişi hakkında sınır dışı ka-
rarı veremez. Üçüncüsü, ana hatla-
rıyla, her Birlik vatandaşı; ev sahibi 
Üye Devlette işçi ise, ev sahibi Üye 
Devlette serbest çalışan (iş kuran) 
ise, ikamet döneminde ev sahibi 
Üye Devletin sosyal yardım sistemi-
ne yük olmayacak yeterli varlıklara 
ve ev sahibi Üye Devlette kapsamlı 
bir sağlık sigortasına sahipse o Üye 
Devlette üç aydan çok ikamet etme 
hakkına sahiptir. Dördüncüsü, her 
Birlik vatandaşı, ev sahibi Üye Dev-
lette beş yıl süreyle devamlı olarak 
ikamet etmişse orada daimi ikamet 
hakkına sahip olur. Bir Birlik vatan-
daşı daimi ikamet hakkına sahipse 
artık onun o Üye Devletteki ikameti 
bakımından ekonomik olarak faal 
(işçi veya serbest çalışan) olması 
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veya yeterli varlıklara ve kapsamlı 
bir sağlık sigortasına sahip olması 
gibi ek koşullar aranmaz. Daimi ika-
met hakkı, bir kez elde edilince yal-
nızca ev sahibi Üye Devletten iki yılı 
aşan bir dönem ayrı kalınırsa kaybe-
dilir.

Serbest Dolaşım Direktifi, kamu dü-
zeni, kamu güvenliği ve kamu sağ-
lığı ile ilgili birtakım düzenlemeler 
getirmiştir. Bu düzenlemelerden bir 
kısmı; kamu düzeni, kamu güvenliği 
ve kamu sağlığı başlıkları altında ele 
alınmıştır. Burada, sınır dışı etme ve 
usuli haklar ile ilgili ortak kurallar in-
celenecektir. 

Serbest Dolaşım Direktifi, ilk olarak, 
bir Birlik vatandaşını ev sahibi Üye 
Devletten sınır dışı etmek ile ilgili 
özel düzenlemeler getirmiştir. Birin-
cisi, bir Birlik vatandaşının bir Üye 
Devletteki ikamet süresi ne kadar 
uzunsa veya o kişi çocuk ise o kişiyi 
o devletten sınır dışı etmek gitgide 
daha da sınırlanan sebeplerle müm-
kündür: İlk üç ay boyunca, bir Üye 
Devlet, bir Birlik vatandaşını kamu 
düzeni, kamu güvenliği veya kamu 
sağlığı sebepleri ile sınır dışı edebi-
lir. Üç ay ila beş yıl arasında, bir Üye 
Devlet, bir Birlik vatandaşını kamu 
düzeni veya kamu güvenliği sebep-
leri ile sınır dışı edebilir. Beş yıl ila on 
yıl arasında, bir Üye Devlet, daimi 
ikamet hakkı sahibi bir Birlik vatan-
daşını ancak kamu düzeninin ciddi 
sebepleri veya kamu güvenliğinin 
ciddi sebepleri ile sınır dışı edebilir. 
On yıl ve ötesinde veya çocuk Birlik 
vatandaşları bakımından, bir Üye 
Devlet, kendi ülkesinde on senedir 

yaşayan veya çocuk sayılan bir Birlik 
vatandaşını ancak kamu güvenliği-
nin emredici sebepleri ile sınır dışı 
edebilir. 

İkincisi, bir kişi hakkında sınır dışı 
etme kararı almadan önce belirli 
mülahazalar göz önünde tutulmalı-
dır. Buna göre bir Üye Devlet, kamu 
düzeni veya kamu güvenliği teme-
linde sınır dışı etme kararı almadan 
önce, bir bireyin ülkesinde ne kadar 
süre kaldığı, yaşı, sağlık durumu, 
ailesi, ekonomik durumu, ev sahibi 
Üye Devletle sosyal ve kültürel ba-
kımdan bütünleşmesi ve köken dev-
leti ile bağının derecesi gibi mülaha-
zaları dikkate almalıdır.

Üçüncüsü, sınır dışı etme kararının 
tarihi ile icrasının tarihi arasındaki 
süreye ilişkin bir düzenleme mev-
cuttur. Buna göre bir Üye Devlet, 
sınır dışı etme kararı verildikten iki 
sene sonra icra ediliyorsa bireyin fi-
ilen ve hakiki biçimde kamu düzeni 
veya kamu güvenliğine yönelik teh-
like oluşturup oluşturmadığını kont-
rol etmeli ve sınır dışı etme kararı 
verildiğinden bu yana durumda her-
hangi bir esaslı değişiklik bulunup 
bulunmadığını değerlendirmelidir.

Dördüncüsü, hakkında sınır dışı 
etme kararı verilen kişiyi köken dev-
letinin kabulü gerekir. Buna göre bir 
kişi, bir Üye Devletten kamu düze-
ni, kamu güvenliği veya kamu sağ-
lığı temelinde sınır dışı edildikten 
sonra, kendisine pasaportunu veya 
kimlik kartını veren Üye Devlet, ilgi-
li belge artık geçerli olmasa veya o 
kişinin vatandaşlığı ihtilaflı olsa bile, 
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herhangi bir formalite olmaksızın 
o kişiyi ülkesine kabul etmekle yü-
kümlüdür.

Serbest Dolaşım Direktifi, ikinci ola-
rak, kamu düzeni, kamu güvenliği 
ve kamu sağlığı temelinde alınan 
önlemlerin birtakım usuli güven-
celeri yerine getirmesi gerektiğini 
öngörmüştür. Birincisi, kararların 
bildirimi, kimi şekli ve maddi koşul-
ları taşımalıdır. Kamu düzeni, kamu 
güvenliği ve kamu sağlığı temelinde 
alınan önlemler, ilgili kişinin bu bil-
dirimin içeriğini ve etkilerini anlaya-
bileceği biçimde ve yazılı olarak bu 
kişiye bildirilmelidir. Devlet güven-
liğine aykırı olmadıkça, ilgili kişiler 
kendileri ile ilgili alınan kararın da-
yandığı kamu düzeni, kamu güven-
liği veya kamu sağlığı sebeplerinden 
açık ve tam olarak haberdar edilme-
lidir. Bu bildirim, ilgili kişinin itiraz 
başvurusu yapabileceği mahkemeyi 
ya da idari makamı, itiraz süresini 
ve uygulanıyorsa kişinin o devletin 
ülkesini terk etmesi için tanınan 
süreyi belirtmelidir. Gereği gibi ge-
rekçelendirilmiş acil durumlar hariç 
tutulmak üzere, bir kişinin o devleti 
terk etmesi için verilen süre, bildi-
rim tarihinden itibaren bir aydan 
daha az olmamalıdır.

İkincisi, birtakım hukuki çareler 
mevcut olmalıdır. İlgili kişiler, ken-
dilerine karşı kamu düzeni, kamu 
güvenliği ve kamu sağlığı temelinde 
alınan her karara karşı itiraz veya bu 
kararın gözden geçirilmesi başvuru-
su yapmak için ev sahibi Üye Dev-
lette yargısal ve uygun olduğunda 
idari ıslah usullerine erişebilmelidir. 

Islah usulleri, ilgili kararın hukuka 
uygunluğunun yanı sıra dayandığı 
vakaların ve koşulların incelenme-
sine imkân tanımalıdır. Üye Dev-
letler, ıslah prosedürü derdestken 
ilgili kişiyi ülke dışında tutabilir, an-
cak kural olarak savunmasını bizzat 
yapmaktan alıkoyamaz. Bununla 
birlikte Üye Devletler, ilgili kişinin 
bizzat varlığı kamu düzenine veya 
kamu güvenliğine yönelik ciddi so-
runlar doğurabilecekse ya da itira-
zın ya da yargısal denetimin konusu 
ülkeye giriş yasağı ile ilgiliyse o ki-
şiyi savunmasını bizzat yapmaktan 
alıkoyabilir. Sınır dışı kararına karşı 
itiraz veya yargısal denetim bu ka-
rarın yürütmesinin durdurulmasına 
yönelik bir ihtiyati tedbir başvurusu 
ile birlikte yapıldığında, kural olarak, 
ilgili kişinin ülkeden çıkarılması ihti-
yati tedbir hakkında karar alınana 
kadar gerçekleşemez. Bununla bir-
likte, sınır dışı etme kararı önceki bir 
yargısal karara dayalıysa, ilgili kişi 
önceden yargısal denetime eriştiy-
se veya sınır dışı etme kararı kamu 
güvenliğinin emredici sebepleriy-
le alındıysa ilgili kişi, ihtiyati tedbir 
hakkında karar alınması beklen-
meksizin ülkeden çıkarılabilir. 

Üçüncüsü, ülkeye giriş yasağının 
süresi ile ilgili birtakım kurallar ge-
tirilmiştir. Bu yönden, kamu düze-
ni veya kamu güvenliği temelinde 
ülkeye giriş yasağı almış bir kişi, 
makul süre geçtikten sonra ve her 
hâlükârda Birlik hukukuna uygun 
olarak kabul edilmiş nihai kararın 
infazından üç yıl geçtikten sonra bu 
kararın kaldırılması için bir başvuru 
yapabilir. Bu kişi, bu başvuru ile bir-
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likte ülkeye giriş yasağı kararını haklı 
gösteren koşullarda esaslı değişiklik 
olduğunu ortaya koyacak argüman-
ları ileri sürmelidir. İlgili Üye Devlet, 
bu başvuruyu aldıktan sonra altı ay 
içerisinde kararını vermelidir. Baş-
vuru yapan kişi, başvurusunun de-
ğerlendirilmesi sürecinde ilgili Üye 
Devletin ülkesine giriş hakkına sahip 
değildir. 
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Serbest Ticaret Alanı 
(Free Trade Area) 

–T. Mesut EREN–

Bölgesel ekonomik entegrasyonla-
rın en çok uygulanan yöntemidir. 
Bu modelde Serbest Ticaret Alanı 
(STA) üyesi ülkeler arasındaki tica-
rette tüm gümrük vergileri ile eş 
etkili vergiler yanında miktar kısıt-
lamalarının da ortadan kaldırıldığı 
bir durum söz konusudur. STA üyesi 
ülkeler otonom bir ticaret politikası 
uygulamak veya uygulamak istedik-
leri ticaret politikası önlemleri ko-
nusunda serbesttirler. Üye Devlet-
ler gümrük birliğinden farklı olarak, 
üçüncü ülkelere karşı farklı gümrük 
tarifeleri uygulayabilirler. Bunun 

da bazı sakıncaları olabilir şöyle ki: 
Üçüncü ülkeleri stratejik davranışa 
giderek en düşük vergi uygulayan 
ülke gümrüğünü kullanarak serbest 
ticaret alanına giriş yapmaya çalışa-
bilirler, diğer ülkeler gelir kaybına 
uğramamak için ürünün üretildiği 
yeri belgeleyen “menşei şahadet-
namesi” isteyebilir veya diğer idari 
kontrollerini arttırabilir. Bu da mali-
yetlerde bir artışa neden olur. Buna 
rağmen STA’lar en yaygın kullanılan 
ekonomik entegrasyon çeşididir. 
Örnek olarak EFTA (Avrupa Serbest 
Ticaret Anlaşması) ve NAFTA (Kuzey 
Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) 
verilebilir.
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Sermaye (Capital) 

–Ceran ARSLAN OLCAY–

Sermaye, farklı bakış açılarıyla, çok 
çeşitli şekillerde tanımlanabilir. İkti-
sadi açıdan, üretim-fayda yaratma 
faaliyetinde kullanılan faktörlerden 
biridir. Yani bir üretim faktörüdür. 
İnsanın üretimde emeğe yardım-
cı olarak kullandığı fakat kendileri 
de üretilmiş olan şey sermayedir. 
Günlük kullanımdan farklı bir ifade-
dir. İnsan tarafından üretilmiş olan, 
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üretim mallarını temsil eder. Örn; 
üretilmiş ham madde sermayedir. 
Karl Marx’a göre sermaye emeğin 
bir başka biçime dönüşmüş halidir. 
Para, tahvil, hisse senedi gibi varlık-
lar iktisadi açıdan mali sermaye ola-
rak nitelendirilir.

Günlük kullanımda sermaye tanı-
mı daha çok finansal açıdan ele 
alınmaktadır. Bir iş ya da işletme 
için yapılan toplam yatırım, üretim 
araçlarının tümü, kullanılmaya ha-
zır para ve varlıklar olarak tanımla-
nabilir. İşletmeler belli bir sermaye 
ile kurulur. Sermayeler, öz sermaye 
ve borçlardan oluşmaktadır. Küçük 
işletmelerde sermayenin tamamı 
girişimciler tarafından sağlanırken, 
büyük işletmeler öz sermaye yanın-
da borç ile fon sağlamak zorundadır. 
Bir işletmenin fonları kaynaklarına 
göre iç ve dış fon kaynakları olmak 
üzere ikiye ayrılır.

Avrupa entegrasyonun önemli un-
surlarından biri de sermayedir. En-
tegrasyon sürecinin en önemli un-
suru olan İç Pazar’ın olmazsa olmazı 
serbest dolaşımdır. Dört serbesti 
olarak nitelendirilebilecek olan mal-
ların, hizmetlerin, işgücünün ve ser-
mayenin serbest dolaşımı ekonomik 
entegrasyonun temelini oluştur-
maktadır. Avrupa Birliği’nde (AB) 
serbest dolaşıma konu olan serma-
ye hareketlerinin kapsamı oldukça 
geniştir. Bu kapsamda sermaye ha-
reketleri başlığı altında, yatırım ve 
kar amaçlı etkinlikleri hedefleyen 
finansal işlemler yer almaktadır. 
Serbest dolaşım kapsamına giren 
sermaye hareketlerini, doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları, emlak 
yatırım ve alımları, menkul kıymet 
yatırımları, borç ve kredi tahsisi, 
mali kurumlarla diğer işlemleri içer-
mektedir. Vatandaşlar için sermaye-
nin serbest dolaşımı ikamet ettikleri 
ülkenin dışında bir AB ülkesinde 
banka hesabı açabilme, hisse se-
nedi satın alma, en fazla getiri sağ-
layan ülkede yatırım, emlak satın 
alma gibi işlemler oluşturmaktadır.
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Sermaye Piyasaları Birliği 
(Capital Markets Union) 

-Sevgi İNECİ-

Avrupa Birliği’nde (AB) Sermaye Pi-
yasalarının birleşerek tek bir çatı al-
tında toplanmasının amacı, finans-
mana ihtiyacı olan AB şirketlerinde 
yatırımcının finansmana erişimi 
önündeki engelleri kaldırmak ve fi-
nansman maliyetini düşürmektir.

Bu açıdan Sermaye Piyasaları Bir-
liği AB için önemli bir projedir. Bu 
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proje, özellikle innovasyon yatırım-
larıyla büyümede artış sağlayarak 
Birlik şirketlerinin küresel rekabet 
gücünü arttırmaya odaklanmıştır. 
Aynı zamanda çevre dostu doğru-
dan yatırımları teşvik ederek karbon 
salınımının azaltılması programına 
destek vermektedir. Sağlam bir Ser-
maye Piyasası Birliği’nin, Bankacılık 
Birliğini tamamlayacağı, Ekonomik 
ve Parasal Birliğin (EPB) ektinliğini 
arttıracağı ve Avro’nun uluslararası 
rolünü arttıracağı beklenmektedir.

Komisyonun Kasım 2018 tarihli ra-
porunda Sermaye Piyasalarının bü-
tünleşmesi kapsamında Üye Dev-
letlerin önemli ilerlemeler kaydet-
tiği belirtilmektedir. Eylül 2015’de 
başlatılan aksiyon planları ile 13 
yasadan 10’unda uygulamaya geçil-
miştir. Sermaye Piyasası Birliği’nin 
önündeki en önemli belirsizlik İngil-
tere’nin AB’den ayrılmasının piyasa-
larda yaratacağı etki ve bunun orta 
ve uzun vadedeki sonuçlarıdır.

Bankacılık sektöründe risklerin azal-
tılması yönündeki gelişmeler finan-
sal istikrarın sağlanmasına katkıda 
bulunmaktadır. Avrupa Komisyo-
nu’nun Aralık 2018’deki Avro Zir-
vesi‘nde vurguladığı gibi bankaların 
aktif kalitesinin iyileşmesi yönünde-
ki yasalar ve bunların Üye Devletler 
tarafından uygulanma zorunluluğu 
finansal istikrar alanında atılmış 
önemli adımlardır. Finansal krizlerin 
aşılmasında ve direnç kazanılmasın-
da bankacılık birliğinin ve sermaye 
piyasası birliğinin sağlam temelleri 
oturtulması gerektiği Komisyon ra-
porlarında sürekli vurgulanmakta-

dır. Özellikle Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeler (KOBİ) için finansmana 
erişim kolaylıkları ancak bütünleş-
miş bir sermaye piyasasında gerçek-
leşebilecektir.      

Okuma Listesi

EU Commission. Reports on Prog-
ress in Risk Reduction in the Banking 
Union and calls for Faster Progress 
on Capital Markets Union ahead of 
EU Leader’s Meetings, Brussels, 28 
Kasım 2018. 

Gurdgiev C., Lyon T.L., Cohen A., 
Poda M., Salyer M. “Capital Markets 
Union: An Action Plan or Unfinished 
Reforms”, European Parliament, Po-
licy Analysis Paper, Mayıs 2019. 

International Monetary Fund. “A 
Capital Market Union for Europe”, 
Staff Discussion Notes, Issues: Eylül 
2019. 

Sermayenin Serbest 
Dolaşımı (Free 
Movement of Capital) 

–T. Mesut EREN–

Avrupa Birliği’nin (AB) dört temel 
özgürlüğünden biri olan sermaye-
nin serbestçe dolaşımı hedefi, tarih-
sel süreçte en kolay ve hızlı ulaşılan 
özgürlük olmuştur. Bu temel özgür-
lük bağlamında sermaye, yatırım ve 
kar amacıyla yapılan her türlü finan-
sal işleme verilen addır. AB mali sis-
temi için yapılan geniş kapsamlı ta-
nımlamaya göre aşağıdaki işlem ve 
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eylemler sermaye hareketi olarak 
tanımlanmıştır.

• Doğrudan yatırımlar

• Emlak yatırımları

• Sermaye piyasalarında işlem 
gören menkul kıymetler

• Para piyasalarında işlem gören 
hazine bonoları

• Finansal kurumlardaki mevdu-
atlar

• Yerleşiklerin ticari işlemlerle 
veya hizmetlerle ilgili alacakları

• Finansal krediler

• Kefalet, diğer garanti ve Rehin 
hakları

• Sigorta sözleşmelerinden do-
ğan ödemeler

• Bireysel sermaye hareketleri

• Finansal varlıkların ithal ve ih-
racı

• Diğer sermaye hareketleri

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma’nın (ABİHA) 63. maddesi 
AB üyesi ülkeler arasında ve AB üye-
si ülkelerle üçüncü ülkeler arasında-
ki sermaye hareketlerini kısıtlayan 
her türlü önlemi yasaklamıştır. İs-
tisnai durumlarda, üçüncü ülkelere 
yönelik veya bu ülkeler kaynaklı ser-
maye hareketleri, ekonomik ve pa-
rasal birliğin işleyişi bakımından cid-
di zorluklara neden olduğunda ya 

da böyle bir tehlike oluşturduğunda 
kısıtlamaya gidilebilir. Bu durumda 
Konsey, Komisyon’un önerisi üze-
rine ve Avrupa Merkez Bankası’na 
danıştıktan sonra, mutlak surette 
gerekli olması kaydıyla, altı ayı aş-
mayan bir süre için üçüncü ülkele-
re karşı korunma tedbirleri alabilir. 
(ABİHA md. 66)
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Sevince Davası  
(Sevince Case) 

–İlke GÖÇMEN–

Sevince davası, C–192/89 sayı ve 20 
Eylül 1990 karar tarihli olup özel-
likle Türkiye – Avrupa Birliği (AB) 
ortaklık hukukunun hem kurumsal 
boyutu –ortaklık hukukunun etki-
leri– hem de maddi boyutu –Türk 
işçileri– ile ilgilidir.

Sevince davasının maddi ve hukuki 
vakaları şöyle özetlenebilir. Bay Se-
vince, Türk vatandaşı olup 22 Şubat 
1979 tarihinde Hollanda’dan ailevi 
sebeplerle ikamet izni almıştır. Bay 
Sevince, ikamet iznini uzatma tale-
biyle yetkili makama başvurmuş, 
ancak 11 Eylül 1980’de ret cevabı 
almıştır. Bay Sevince bu ret kararına 
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karşı ulusal mahkeme önünde itiraz 
etmiştir ve bu itiraz Hollanda huku-
ku uyarınca yürütmeyi durdurma 
etkisine sahiptir. Ulusal mahkeme 
12 Haziran 1986’da itirazı reddet-
miştir. Bay Sevince ise, itirazın yü-
rütmeyi durdurma etkisinden fay-
dalandığı dönemde, itiraz sonuçla-
nana kadar geçerli kılınan istihdam 
sertifikası ile Hollanda’da işçi olarak 
çalışmıştır. Bay Sevince, 13 Nisan 
1987’de, bu kez de, 2/76 sayılı Or-
taklık Konseyi Kararı (OKK) md. 2 
ile 1/80 sayılı OKK md. 6 temelinde 
ikamet izni için başvurmuştur. Son-
raki öncekinin yerine geçmiş olan 
bu maddeler uyarınca, öz olarak, bir 
Türk işçisi, bir Üye Devlette belirli 
bir süre hukuka uygun olarak çalış-
madan sonra dilediği bütün ücretli 
işlere serbestçe girme hakkına sa-
hiptir. Bay Sevince, yetkili makam-
lar bu başvuruyu reddedince ulusal 
mahkeme önünde dava açmıştır. 
Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar 
prosedürü aracılığıyla Avrupa Birli-
ği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıya-
rak AB hukukunun yorumunu talep 
etmiştir. 

ABAD, Sevince kararı ile şu tespitler-
de bulunmuştur. İlk olarak, Ankara 
Anlaşması ile kurulan Ortaklık Kon-
seyi’nin kararlarının ön karar prose-
dürüne konu olabilip olamayacağı 
üstünde durulmuştur. ABAD’a göre 
AB’nin uluslararası anlaşmalarının 
hükümleri AB hukuk düzeninin ay-
rılmaz bir parçasını oluşturur. Gree-
ce v Commission kararı (Case 30/88) 
ile belirtildiği üzere, Ortaklık Kon-
seyi’nin kararları da “etki verdikleri 
anlaşma ile doğrudan bağlantılı ol-

duklarından”, AB hukuk düzeninin 
ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Ön 
karar prosedürü, AB’nin uluslararası 
anlaşmaları bakımından kullanılabi-
lir olduğuna göre o anlaşmanın kur-
duğu ve uygulanması için sorumlu-
luk yüklediği otoritenin kabul ettiği 
kararlar için de kullanılabilirdir. 
Dahası, ön karar prosedürü, “[Bir-
lik] hukuk düzeninin bir parçasını 
oluşturan tüm hükümlerin [Birlik] 
çapında birörnek uygulanmasını 
sağlama” işlevini gördüğüne göre 
Ortaklık Konseyi kararlarını da içer-
melidir. Sevince kararı, bu yönüyle, 
Ortaklık Konseyi’nin kararlarının AB 
hukuk düzeninin ayrılmaz bir parça-
sını oluşturduğunu, dolayısıyla ön 
karar prosedürüne tabi olduğunu 
gösteren kararlardan birisi olmuş-
tur. 

İkinci olarak, 2/76 sayılı OKK md. 
2 ve 7 ile 1/80 sayılı OKK md. 6 ve 
13’ün doğrudan etkili olup olmadığı 
sorusu yanıtlanmıştır. ABAD’a göre 
OKK hükmüne uygulanacak doğru-
dan etki koşulları AB’nin ilgili ulus-
lararası anlaşmasının hükmü için 
arananlar ile aynıdır. Demirel davası 
(Case 12/86) ile belirlendiği üzere, 
“…üçüncü devletler ile [Birlik] ta-
rafından akdedilen bir anlaşmanın 
bir hükmü, anlaşmanın lâfzı, amacı 
ve niteliği göz önünde tutularak uy-
gulanması veya etkisi ile ilgili ola-
rak herhangi bir müteakip önlemin 
alınmasına konu olmaksızın açık ve 
kesin bir yükümlülük içeriyorsa doğ-
rudan etkili kabul edilmelidir”. 2/76 
sayılı OKK md. 2 ile 1/80 sayılı OKK 
md. 6; açık, kesin ve koşulsuz biçim-
de, bir Türk işçisinin bir Üye Devlet-
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te belirli bir süre hukuka uygun ola-
rak çalışmadan sonra dilediği bütün 
ücretli işlere serbestçe girme hakkı-
na sahip olduğunu belirtmektedir. 
2/76 sayılı OKK md. 7 ile 1/80 sayılı 
OKK md. 13, net biçimde, mevcut 
durumu kötüleştirmeme (stands-
till) klozu içermektedir. Gerek ilgili 
OKK’ların gerek alakalı oldukları An-
kara Anlaşması’nın amacı ve niteli-
ği de doğrudan etkiye elverişliliği 
göstermektedir. Sevince kararı, bu 
yönüyle, Ortaklık Konseyi’nin ka-
rarlarının doğrudan etkiye elverişli 
olduğunu ve hükümlerinin de koşul-
larını karşılamak kaydıyla doğrudan 
etkili olabileceğini gösteren ilk karar 
olmuştur.

Üçüncü olarak, 2/76 sayılı OKK md. 
2 ile 1/80 sayılı OKK md. 6 anlamın-
da, bir Üye Devlette hukuka uygun 
olarak çalışmak kavramı yorumlan-
mıştır. ABAD’a göre öncelikle bu 
maddeler yalnızca çalışma izninden 
bahsetse, ancak ikamet izninden 
bahsetmese bile, bu ikisi arasında-
ki yakın ilişki yadsınamaz. Bu ba-
kımdan, buradaki hukuka uygun 
olarak çalışmak kavramı, “işgücü 
piyasasının bir üyesi olarak istikrarlı 
ve güvenli bir durumun varlığını ge-
rektirir”. Somut uyuşmazlıkta, Bay 
Sevince, ilgili Üye Devlette davanın 
sonuçlandırılmasına kadar geçerli, 
geçicilik temelinde, ikamet ve is-
tihdam imkânına sahip kılınmıştır. 
Öyleyse, hukuka uygun olarak çalış-
mak kavramı, bir Türk işçisinin ika-
met izninin reddine yönelik itirazı 
sonuçlanıncaya kadar, bu itirazın 
yürütmeyi durdurucu etkisinden 
faydalanarak, çalışma imkânını elde 

ederek çalışmasını, bu itirazı ulusal 
mahkeme tarafından reddedilmek 
kaydıyla, kapsamaz. Sevince kararı, 
bu yönüyle, bir Üye Devlette hukuka 
uygun olarak çalışmak kavramını ay-
dınlatan kararlardan birisi olmuştur. 
Sevince kararı, bu yönden, Bozkurt 
davası (C–434/93), Kus davası (C–
237/91) ve Birden davası (C–1/97) 
ile takip edilmiştir.
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Sınır Aşırı Unsur   
(Cross Border Element)

Bkz. Tamamen Ülke İçi İlişki Kuralı

Sınır Ötesi İşbirliği (Cross 
Border Cooperation) 

–Hatice YAZGAN–

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile 
kara ya da deniz sınırı paylaşan ül-
keler arasında oluşturulan işbirliği 
programıdır. AB resmî web site-
sinde yer alan bilgilere göre Prog-
ramın “stratejik” amaçları; AB dış 
sınırlarında yer alan ülkeler ile AB 
üyesi ülkeler arasında ortak sorun-
ların çözümü için birlikte hareket 
etmek, sınırlarda ekonomik ve sos-
yal kalkınmayı sağlamak ve kişi, mal 
ve sermaye hareketliliği için uygun 
koşullar oluşturmaktır. Sınır ötesi 
işbirliği kapsamında oluşturulacak 
program ve projeler bu amaçların 
en az bir tanesini karşılamalıdır. 
Programın finansmanı Avrupa Kom-
şuluk (ve Ortaklık) Aracı (European 
Neighourhood and Partnership Ins-
trument) ve Avrupa Bölgesel Kal-
kınma Fonu tarafından sağlanmak-
tadır. 2014-2020 dönemi için söz 
konusu programa Avrupa Komşuluk 
ve Ortaklık Aracı’nda ayrılan toplam 
finansman 1.052 milyar Euro’dur. 
Sınır ötesi işbirliği kapsamında oluş-
turulan projelerde AB üyesi ülkeler 
ile sınır ülkeleri arasındaki ulusal ya 
da yerel yönetimler arasında karar-
lara ve uygulamalara eşit düzeyde 
katılım sağlanmakta, kamu sağlığı 

ve güvenliği ve çevre gibi konular-
da projeler oluşturulmaktadır. Sınır 
ötesi işbirliği programı kapsamın-
daki projelere örnek olarak Arktik 
Bölge için oluşturulan ve program 
alanının AB üye ülkeleri İsveç ve Fin-
landiya ile sınırda Rusya ve Norveç 
olduğu Kolarctic Programı, Finlandi-
ya ile Rusya arasında Karelia Prog-
ramı, Polonya-Belarus ve Ukrayna 
Programı ve İtalya-Tunus Programı 
verilebilir. Kolarctic programı kap-
samındaki projelerden biri, 2019-
2022 yılları arasında yürütülmesi 
planlanan Barents bölgesindeki or-
manların iklim ve ekonomik koşul-
larının yönetilmesine ilişkindir. Ka-
relia Programı kapsamında, sınırda 
yer alan nehirler ve su kaynaklarının 
kullanımı ve bu kaynakların ekolojik 
durumlarının yönetilmesine ilişkin 
2020 yılında başlayan bir proje de 
yer almaktadır. 2014-2020 yılları 
programlamasında sınır ötesi işbir-
liğine ilişkin 17 program mevcuttur 
ve diğer AB programları ve araçları 
ile sınır ötesi işbirliğini tamamlayıcı 
görev yapmaktadır. Ayrıca Karade-
niz Havzası ve Akdeniz Havzası için 
oluşturulan sınır ötesi işbirliği prog-
ramları da mevcuttur. Adı geçen 
Havzalarda sınır ötesi işbirliğine da-
hil olacak ülkeler arasında, Avrupa 
Komisyonu’nun 2014-2020 yılları 
arası programlamasının yapıldığı 
belgede Türkiye ve programlamada 
yer alacak şehirler belirtilmektedir.  
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Sınırlı Yetki İlkesi 
(Principle of Conferral)

Bkz. Yetkilendirilme İlkesi

Sırbistan (Serbia) 

–Yeliz ŞAHİN–

Güneydoğu Avrupa’da bulunan Sır-
bistan’ın başkenti Belgrad’dır. Batı-
sında Hırvatistan ve Bosna-Hersek, 
Kuzeyinde Macaristan, doğusunda 
Romanya ve Bulgaristan ve güne-
yinde Kuzey Makedonya ve Kosova 
yer almaktadır. 7 milyon 40 bin 300 
kişilik nüfusa sahip Sırbistan’ın yü-
zölçümü 77 bin 474 km2’dir. Sırbis-
tan diğer beş Batı Balkan ülkesiyle 
birlikte, 2003 tarihli Selanik Zirve-
si’nde Avrupa Birliği (AB) sürecinde 
potansiyel aday ülke ilan edilmiştir. 
2007 yılında Lahey’de bulunan Eski 
Yugoslavya Uluslararası Ceza Mah-
kemesi’yle (ICTY) işbirliği konusun-
da somut önlemler kabul edilmiştir. 
2008 yılında Sırbistan’ın AB üyelik 

başvurusunda bulunabilmesine yö-
nelik öncelikleri ortaya koyan Avru-
pa Ortaklığı (Bkz. Avrupa Ortaklıkla-
rı) kabul edilmiş ve Sırbistan AB üye-
liğine Aralık 2009’da başvurmuştur.

ICTY ile işbirliği konusu, Sırbistan’ın 
AB ile yolunda ilerlemesini sekte-
ye uğratmıştır. Avrupa Komisyonu, 
Mayıs 2011’de Srebrenitsa katli-
amından sorumlu tutulan Ratko 
Mladiç’in yakalanması sonucunda 
Sırbistan’a aday ülke statüsü veril-
mesini önermiştir. Avrupa Komisyo-
nu, Sırbistan’ın üyelik başvurusuna 
ilişkin görüşünde, Sırbistan ile üyelik 
müzakerelerinin başlayabilmesinin 
bağımsızlığını tanımadığı Kosova ile 
ilişkilerin normalleştirilmesi yönün-
de ilerleme kaydetmesi kilit önceli-
ğine bağlı olacağının altını çizmiştir.

Kosova ile ilişkilerin normalleşti-
rilmesi, Sırbistan’ın AB sürecinde 
belirleyici önem taşımaktadır. AB 
arabuluculuğunda başlatılan Belg-
rad-Priştine teknik diyaloğu kapsa-
mında Kosova’nın temsili ve sınır 
yönetimi konularında anlaşmaya va-
rılması ile Sırbistan, 1 Mart 2012’de 
aday ülke ilan edilmiştir. Başbakan-
lar seviyesine yükseltilen AB arabu-
luculuğundaki Belgrad-Priştine di-
yaloğu kapsamında, 19 Nisan 2013 
tarihinde ilişkilerin normalleştiril-
mesine ilişkin temel ilkeleri düzen-
leyen tarihi nitelikteki anlaşmanın 
parafe edilmesi, Sırbistan’ın katılım 
müzakerelerine başlamasına zemin 
hazırlamıştır. Haziran 2013’te ger-
çekleşen AB Liderler Zirvesi’nde, 
Sırbistan ile katılım müzakerelerine 
başlanmasına onay verilmiştir.
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21 Ocak 2014 tarihinde Sırbistan 
ile katılım müzakereleri resmen 
başlamıştır. Sırbistan, katılım müza-
kerelerinde 18 faslı açmış ve 2 faslı 
geçici olarak kapatmış durumda-
dır. Sırbistan’ın katılım müzakere-
leri sürecinde, Kosova ile ilişkilerin 
normalleştirilmesi “Diğer Konular” 
başlıklı 35’inci fasıl kapsamında 
değerlendirilmektedir. Bu konuda 
kaydedilen ilerlemenin, en az hu-
kukun üstünlüğü konularını kapsa-
yan 23’üncü ve 24’üncü fasıllardaki 
gelişmeler kadar önemli olduğu ve 
müzakere sürecinin genel seyrini 
belirleyeceği gerek AB Konseyi ge-
rekse Avrupa Komisyonu tarafından 
vurgulanmaktadır.

Avrupa Komisyonu tarafından Şubat 
2018’de yayımlanan Batı Balkanlar 
Strateji Belgesi’nde, Sırbistan’ın Ka-
radağ ile birlikte 2025’e kadar AB 
üyesi olabileceği telaffuz edilmiştir. 
Kosova ile ilişkilerin tamamen nor-
malleştirilmesini öngören hukuki 
açıdan bağlayıcı kapsamlı bir an-
laşmaya varılmasının, gerek Sırbis-
tan’ın olası AB üyeliği açısından kilit 
önemde olduğu vurgulanmaktadır.

Sırbistan vatandaşları, Karadağ ve 
Kuzey Makedonya vatandaşları gibi 
19 Aralık 2009 itibarıyla Schengen 
Alanı’na vizesiz seyahatten istifade 
etmektedir. 
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Sivil Güç Avrupa   
(Civilian Power Europe) 

–Sedef EYLEMER–

Sivil Güç Avrupa, ilk kez 1970’lerde 
François Duchêne tarafından Av-
rupa Birliği’nin(AB) öncülü Avru-
pa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) 
uluslararası alandaki rolüne dair 
öne sürülen bir nitelendirmedir. Du-
chêne, bütünleşmiş ve sivil bir Av-
rupa’nın askeri bir güç olmaksızın, 
sivil araçlar ve hedeflerle dünyada 
istikrar sağlayıcı bir rol oynamasının 
mümkün olduğunu ileri sürmüştür. 
Ona göre; Topluluğun Soğuk Sa-
vaş’ın süper güçleri arasındaki güç 
siyasetinin kurbanı olmamasının tek 
yolu sivil ve demokratik standartla-
rın uluslararası alanda yayılmasına 
yönelik bir güç haline gelmesidir. Bu 
açıdan, “Sivil Güç Avrupa” yaklaşımı 
askeri güç kaynaklarından ziyade 
diplomasi, uluslararası işbirliği, tica-
ret, kalkınma, çevre gibi sivil araç-
lara ve sivil hedeflere vurgu yap-
maktadır. Bir başka deyişle, odak 
noktasında yüksek politika (high 
politics) alanlarından ziyade alçak 
politika (low politics) alanları bulun-
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maktadır. Bu bağlamda uluslararası 
karşılıklı bağımlılıkların, uluslararası 
alanda düşünsel etkinin ve devlet 
dışı aktörlerin önemi üzerinde du-
rulmaktadır. Bu bakış açısına göre; 
AB’nin etkin olarak kullandığı tica-
ret ve diplomasi gibi askeri olmayan 
sivil araçlarla diğer aktörler üzerin-
de etkide bulunması mümkündür. 
Bu bağlamda, Avrupa Komşuluk 
Politikası’nda komşu ülkelerle ti-
cari ilişkilerin geliştirilmesi, Derin 
ve Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı 
Anlaşmaları oluşturulması, mali 
destekler, sektörel ve teknik işbirliği 
gibi sivil araçların ön planda olma-
sı AB’nin sivil gücünü ortaya koyma 
çabası ile uyumlu görünmektedir. 
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Siyaset ve Güvenlik 
Komitesi (Political and 
Security Committee) 

–Arzu DEMİREL ve Burak TANGÖR–

1999 yılında gerçekleştirilen Köln 
Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde yer 
alan Avrupa Ortak Güvenlik ve Sa-
vunma Politikasının Güçlendirilme-
sine Dair Rapor’da Avrupa Birliği’nin 
(AB) güvenlik ve savunma politikası 
kapsamında karar verme mekaniz-
masına dair çeşitli düzenlemelerin 
gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Bu 
düzenlemelerin, Petersberg görev-
lerinin AB tarafından etkin bir şekil-
de yürütülebilmesi amacıyla bu gö-
revlerin siyasi denetimi ve stratejik 
yönlendirilmesinin sağlanabilmesi 
için gerekli olduğu vurgulanmıştır. 
Bu çerçevede oluşturulması öne-
rilen yapılardan biri de Siyaset ve 
Güvenlik Komitesi olmuştur. 2001 
yılında kurulan Siyaset ve Güvenlik 
Komitesi, esas olarak Ortak Dış ve 
Güvenlik Politikası (ODGP) alanın-
da faaliyet göstermesi amacıyla ih-
das edilmiştir. Komite, Brüksel’deki 
AB Daimî Temsilciliklerinde görevli 
büyükelçilerden oluşmaktadır. Ola-
ğan olarak haftada iki kez toplanan 
Komite’ye Yüksek Temsilcinin atadı-
ğı bir temsilcisi başkanlık etmekte-
dir. Bazen Üye Devletlerin dışişleri 
bakanlıklarındaki siyasi işler dairesi 
başkanları düzeyinde de toplan-
maktadır. Üye Devlet dışişleri ba-
kanlıklarındaki siyasi işler daire baş-
kanları belirli bir uluslararası olay 
söz konusu olduğunda gayri resmî 
olarak düzenli aralıklarla toplan-
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maktadır. Komite’nin temel görev-
leri, ODGP’nin kapsadığı alanlardaki 
uluslararası gelişmeleri takip etmek, 
ODGP ve Ortak Güvenlik ve Savun-
ma Politikası (OGSP) politikalarının 
ve stratejik yaklaşımların belirlen-
mesinde yardımcı olmaktır. Komite 
ayrıca, AB’nin bir kriz durumunda 
tutarlı bir yanıt vermesinde merke-
zi bir role sahiptir ve kriz yönetimi 
operasyonlarının siyasi denetimi ve 
stratejik yönlendirmesini sağlar. 
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Siyasi Birlik   
(Political Union) 

–Haluk ÖZDEMİR– 

Uluslararası bütünleşme aşamala-
rının ekonomik ve parasal birlik-
ten sonra gelen en son ve en ileri 

aşaması siyasi birliktir. Siyasi birlik, 
farklı siyasi birimlerin önemli dere-
cede egemenlik devri içerecek şekil-
de tek bir merkezden yönetilmesini 
ifade eder. Avrupa’da siyasi birlik 
hedefi tarihsel olarak çeşitli dü-
şünürler tarafından zaman zaman 
dile getirilmiştir. Nitekim Avrupa 
Birleşik Devletleri ifadesinin ilk kul-
lanımı 19. Yüzyıla ve Victor Hugo’ya 
kadar geri götürülebilir. Avrupa’da 
siyasi birlik hedefini benimseyen ve 
bu konuda çaba gösterenler federa-
listler olarak bilinir. Bu fikre karşı çı-
karak egemenlik devri içermeyecek 
şekilde sınırlı işbirliğini savunanlara 
da anti-federalistler denir. Siyasi bir-
lik konusu, Avrupa’da federalistlerle 
anti-federalistler arasında önemli 
bir tartışma konusudur. Anti-federa-
listler, Avrupa’daki bütünleşmenin 
temel amacının ekonomik refah, 
barış ve siyasi istikrar olduğunu, 
siyasi birliğin ulus-devletlerin ege-
men yetkilerini ortadan kaldıracağı 
için bir hedef olamayacağını savu-
nurlar.

Bu tartışmalara rağmen hayata geçi-
rilen federalist strateji, siyasi birliğe 
giden yolda küçük ama kararlı adım-
larla, insanları tedirgin etmeden ve 
onları alıştıra alıştıra ilerlemektir. 
Buna göre geleneksel egemenlik 
yetki ve uygulamalarından kısa süre 
içerisinde vazgeçilmesini beklemek 
gerçekçi olmaz. Önemsiz gibi görü-
nen ama aslında genel bir strateji-
nin parçası olan adımlar sayesinde 
bugün Avrupa Birliği (AB) ekonomik 
ve parasal birliğini sağlamış ve üye 
ülkeleri önemli egemenlik paylaşı-
mı uygulamalarına ikna edebilmiş-
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tir. Burada özellikle parasal birliğe 
geçiş, ekonomik birlikle siyasi birlik 
arasındaki gri alanı ve önemli bir ge-
çiş sürecini temsil etmektedir. Zira 
para sadece ekonomik değil, aynı 
zamanda siyasi bir egemenlik sem-
bolüdür. Parasal birlik, üye ülkelerin 
ulusal para birimlerinden vazgeçe-
rek ortak bir para birimi kullanması-
nı ve bağımsız para politikaları izle-
memesini ifade eder.

Siyasi birlik aşamasına geçiş, ülke-
lerin egemenlik kaygıları nedeniyle 
önceki aşamalar kadar kolay olma-
yacak ve muhtemelen daha uzun 
sürecektir. Ancak bu yönde atılan 
sembolik ve somut adımlar da yok 
değildir. Sembolik adımlara örnek 
olarak Avrupa Bayrağı tasarlanması 
ve Avrupa Marşı (Beethoven’in 9. 
Senfonisi) kabul edilmesi gösterile-
bilir. Somut adımlara örnek olarak 
Lizbon Antlaşması ile birlikte Avru-
pa Birliği Zirvesi’nin oluşturulmuş 
olması, Birlik Dışişleri ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Temsilcilik maka-
mının oluşturulması, Ortak Güven-
lik ve Dış Politika girişimleri çerçeve-
sinde oluşturulan Avrupa Dış Eylem 
Servisi, Ortak Güvenlik ve Savunma 
politikaları çerçevesinde oluşturu-
lan Daimî Yapılandırılmış İşbirliği 
(Permanent Structured Cooperati-
on – PESCO) gösterilebilir. Burada 
Zirve Başkanı’nın gelecekte devlet 
başkanlığına benzer bir konumu, 
Yüksek Temsilci ise dışişleri baka-
nına benzer bir konumu temsil et-
mektedir. Lizbon Antlaşması ile bir-
likte rutin zirve toplantılarının farklı 
şehirlerden ziyade artık ilke olarak 
Brüksel’de yapılmaya başlanması, 

Brüksel’i de artık gerçek bir başkent 
konumuna yaklaştırmaya yönelik 
küçük ama önemli bir adımdır.

Federalist strateji, siyasi birliğin ge-
rekliliğini vurgulamaya ve kamuo-
yunu buna ikna etmeye yöneliktir. 
Buna göre ekonomik ve parasal bir-
liğin gerçekleşmesiyle birlikte siyasi 
birlik kaçınılmaz hale gelmiştir. Zira 
ortak para birimi olan Avro’nun is-
tikrarlı bir şekilde yönetilebilmesi 
için ciddi bir bütçe disiplini gerek-
lidir. Yunanistan örneğinde olduğu 
gibi ülkelerin bütçe disiplinine uy-
maması durumunda tüm üye ülkeler 
bundan olumsuz etkilenmektedir. 
Ancak ülkelerin bütçe uygulamaları-
na müdahale edilebilmesi için AB’ye 
bazı siyasi yetkilerin devredilmesi 
gerekmektedir. Çünkü bütçe, ulusal 
egemenliği ilgilendiren, ekonomik 
görünümlü siyasi bir konudur. Üye 
ülkelerin bütçelerinin denetlenebil-
mesi için Avrupa’da siyasi birlik sağ-
lanması gerekmektedir.

Siyasi birlik konusunda atılan adım-
lar, iç ve dış politika alanları olarak 
ikiye ayrılabilir. İç politika alanında 
özellikle Schengen serbest dolaşım 
alanının oluşturulması önemli bir 
adımdır. Buna göre üye ülkeler ara-
sındaki sınırlarda pasaport kontrol-
leri kaldırılmış ve dışarıya karşı ortak 
bir Schengen vize sistemi yaratılmış-
tır. Suç örgütlerinin bu serbest dola-
şım uygulamasından yararlanmasını 
önlemek için Schengen Bilgi Sistemi 
oluşturulmuş ve ulusal polis örgüt-
leri için ortak bilgi havuzu oluşturul-
muştur. Ayrıca 1998 yılında Europol 
adı altında ortak bir polis teşkilatı 
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kurulmuştur. Tüm bu uygulamalar, 
AB’nin iç politikası çerçevesinde si-
yasi birliğe yönelik atılmış adımlara 
örnek gösterilebilir.

Dış politika alanında siyasi birliğe 
yönelik ilk somut adımlar, ortak bir 
dış politika yürütmeye yönelik ola-
rak 1970’li yıllarda atılmıştır. Avru-
pa Siyasi İşbirliği çerçevesinde üye 
ülke dışişleri bakanları, dış politika-
larını koordine etmek amacıyla dü-
zenli olarak toplanmaya başlamıştır. 
O yıllarda bütünleşme sürecinden 
ayrı olarak gelişen bu toplantılar, 
1987 Avrupa Tek Senedi ile birlik-
te bütünleşme sürecinin bir parçası 
haline getirilmiş ve 1993 Maastri-
cht Antlaşması ile AB’nin Ortak Dış 
ve Güvenlik Politikası oluşturul-
muştur.

Günümüzde her ne kadar siyasi bir 
birlikte söz edilemese de bu yolda 
önemli yol alınmıştır. PESCO çerçe-
vesinde ülkeler ortak güvenlik ve 
savunma kapasiteleri geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. Bunun yanısıra 
ortak bir ordu oluşturmaya yönelik 
1500’er kişilik Avrupa muharebe 
grupları (European battlegroups) 
oluşturularak siyasi birliğin askeri 
ayağı da geliştirilmeye çalışılmıştır. 
Aynı amaca yönelik olarak oluştu-
rulmuş diğer kurumlara örnek ola-
rak Avrupa Savunma Ajansı ve AB 
Askeri Personeli verilebilir.
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Siyasi Gruplar  
(Political Groups)

Bkz. Avrupa Parlamentosunda Si-
yasi Gruplar 

Slovakya (Slovakia) 

–Selvi EREN–

Slovakya, 1 Mayıs 2004 tarihinde, 
Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük 
genişleme dalgası kapsamında AB 
üyesi olmuştur. (Bkz. Doğu Geniş-
lemesi) Başkenti Bratislava olan ül-
kenin ana dili Slovakça’dır. Slovakya 
Anayasası 3 Ekim 1992 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir ve yönetim şekli 
parlamenter demokrasidir. 1 Ocak 
2009 tarihinde Avro Alanı’na dahil 
olan Slovakya, 21 Aralık 2007 tari-
hinden bu yana Schengen Alanı’nda 
yer almaktadır. Nüfusu 5.457. 873 
olan Slovakya, yüzölçümü bakımın-
dan 49. 035 km2 ile AB’nin en küçük 
ülkelerinden biridir. 

Slovakya, AB Konseyi Dönem Baş-
kanlığı’nı Ocak-Haziran 2016 tarih-
lerinde yürütmüştür. Dönemin 751 
sandalyeli Avrupa Parlamentosu’n-
da (AP) 13 sandalye ile temsil edi-
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len Slovakya, Ekonomik ve Sosyal 
Komite’de 9, Bölgeler Komitesi’nde 
ise 7 temsilciye sahip olmuştur. 1 
Kasım 2014 tarihinde göreve başla-
yan Juncker Komisyonu’nda Slovak 
Maroš Šefčovič Enerji Birliği’nden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak 
görev yapmıştır. Aynı isim, 2019-
2024 dönemi Ursula von der Leyen 
Komisyonu’nda Kurumlararası İlişki-
lerden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
olarak yer almıştır. 

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimle-
ri 16 ve 30 Mart 2019 tarihlerinde 
yapılmıştır. İki aşamadan oluşan 
cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk 
turda oyların %40,5’ini; ikinci turda 
%58,41’ini alan Zuzana Čaputová 
kazanmıştır. Slovakya Cumhuriye-
ti’nin ilk kadın Cumhurbaşkanı olan 
45 yaşındaki çevre avukatı Čaputo-
vá, seçim kampanyasıyla ülkedeki 
yüksek orandaki yolsuzluğa dikkat 
çekmiştir. 

Slovakya, AB ile katılım müzakere-
leri yürüttüğü dönem ve AB üyeli-
ğini ilk yıllarını kapsayan 2002-2007 
yılları arasındaki hızlı ekonomik bü-
yümesi nedeniyle “Tatra Kaplanı” 
olarak nitelendirilmiştir. Özellikle 
otomotiv sanayisinde artan dış yatı-
rımlar sayesinde hızlı ekonomik bü-
yümesi ile Slovakya, Orta ve Doğu 
Avrupa ülkeleri için örnek olarak 
gösterilmiştir. 

Günümüzde yıllık GSYH büyü-
me oranı %2 olan Slovakya’da 
kamu borcunun GSYH’sine oranı 
%48,9’dur. Ülkedeki genel işsizlik 
oranı, Ağustos 2019 verilerine göre 

%5 olarak hesaplanırken; genç işsiz-
lik oranı %12,1 oranına yükselmek-
tedir. Bütçe açığının GSYH’ye oranı 
ise Aralık 2018 verileri ele alındığın-
da %0,7’dir. 

Slovakya, 2011 yılında Avrupa Fi-
nansal İstikrar Fonu’nda (EFSF), Yu-
nanistan’a yönelik hazırlanan kur-
tarma paketi için destek vermeyi ilk 
aşamada reddetmiştir. Aynı zaman-
da 2010 yılında küresel finansal kri-
ze karşı alınan önlemler kapsamın-
da kurulan EFSF’nin genişlemesine 
dair tartışmalar, ülkede erken seçi-
me gidilmesine neden olmuştur. 

Slovakya ihracatının %86’sı AB üye 
ülkelerine yapılırken; ithalatının 
%80’i de AB üye ülkelerinden kar-
şılanmaktadır. En fazla ihracatı sıra-
sıyla Almanya, Çekya ve Polonya’ya 
yapan Slovakya’nın en çok ürün ithal 
ettiği AB üye ülkeleri Almanya, Çek-
ya ve Avusturya’dır. Slovakya’nın AB 
bütçesine yıllık katkısı 600 bin Avro 
olarak hesaplanırken; AB’nin Slo-
vakya’daki harcamaları ortalama 1 
milyar 645 bin Avro’dur. 

2015 yılında Göç Krizi’nin ardından 
AB Konseyi, İtalya ve Yunanistan’ın 
yükünü paylaşmak amacıyla diğer 
üye ülkelerin de kabul etmesi gere-
ken mülteci kotası belirlemiştir. Slo-
vakya ve Macaristan’ın itiraz etmesi 
üzerine karar, Avrupa Birliği Adalet 
Divanı’na (ABAD) taşınmıştır. 6 Ey-
lül 2017 tarihli kararında ABAD, AB 
Konseyi kararının yerinde olduğuna 
kanaat getirmiş ve Slovakya ile Ma-
caristan’ın kararı iptal etme talebini 
reddetmiştir. 
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Slovenya (Slovenia) 

–Selvi EREN–

Slovenya, AB’nin en büyük genişle-
me dalgası olan 2004 genişlemesin-
de Birliğe üye olan ilk eski Yugoslav-
ya ülkesidir. (Bkz. Doğu Genişleme-
si) Başkenti Ljubljana olan ülkenin 
nüfusu 2.095.861’dir. AB’nin en az 
nüfusa sahip ülkelerinden Sloven-
ya, 20.273 km2’lik yüzölçümüyle 
de en küçük AB ülkelerindendir. 1 
Ocak 2007 tarihinde Avro Alanı’na 
katılan Slovenya, 21 Aralık 2007 ta-
rihinde Schengen Alanı’na dâhil ol-
muştur. 

25 Haziran 1991 tarihinde kabul 
edilen anayasa ile bağımsız bir dev-
let haline gelen Slovenya’da, 90 
sandalyeli Ulusal Meclis’te temsil 
edilebilmek için genel seçimlerde 
%4’lük barajı geçmek gerekmekte-

dir. İki kanatlı bir yapıya sahip parla-
mento, 90 sandalyeli Ulusal Meclis 
ve 40 sandalyeli Ulusal Konsey’den 
oluşmaktadır. “Tamamlanmamış iki 
kanatlı sistem” olarak tanımlanan 
Slovenya Parlamentosu’nda üst ka-
nat diğer bir deyişle Ulusal Konsey, 
Ulusal Meclis’e göre daha az yetkiye 
sahiptir. Koalisyon hükümetleriyle 
yönetilen ülkede son genel seçim-
ler 3 Haziran 2018 tarihinde ger-
çekleşmiştir. Seçimlerin ardından 
oluşturulan hükümet sosyal liberal-
ler (LMŠ), sosyal demokratlar (SD), 
liberaller (SMC), sosyal liberaller 
(SAB), emekliler partisi (DESUS) ol-
mak üzere beş siyasi partiyi bir ara-
ya getirmiştir. 

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) 8 
sandalyeye sahip olan Slovenya, 
Ocak-Haziran 2008 tarihlerinde 
AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı 
üstlenmiştir. Aynı zamanda Slo-
venya’nın Ekonomik ve Sosyal Ko-
mite’de 7; Bölgeler Komitesi’nde 
5 temsilcisi bulunmaktadır. 2019-
2024 dönemi Ursula von der Leyen 
Komisyonu’nda Slovenyalı diplomat 
Janez Lenarčič, Kriz Yönetiminden 
Sorumlu Komisyon Üyesi olarak yer 
almaktadır. 

AB bütçesine yıllık 293 bin Avro kat-
kıda bulunan Slovenya’daki AB har-
camaları yıllık 476 bin Avro civarın-
dadır. Genel işsizliğin %7,4 olduğu 
ülkedeki genç işsizlik oranı %10,90 
olarak hesaplanmaktadır. 2018 yı-
lında GSYH’si 49 milyar 58 milyon 
Avro olarak hesaplanan Slovenya’da 
yıllık GSYH büyüme oranı %0,2’dir. 
Bütçe açığının GSYH’nin %0,8’ine 
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tekabül ettiği ülkedeki kamu borcu, 
%60 olarak belirlenen Maastricht 
kriteri referans değerini aşarak GS-
YH’nin %70,4’ü oranında kaydedil-
miştir.

Slovenya ihracatının %76’sını oluş-
turan AB üye ülkeleri arasında en 
büyük büyük pay; Almanya, İtalya 
ve Avusturya’ya aittir. İthal edilen 
ürünlerin %67’sinin AB ülkelerin-
den geldiği ülkenin bu başlıktaki ilk 
üç ticaret ortağı aynı kalmaktadır. 
Öte yandan ithalatının %5’ini Türki-
ye’den gerçekleştirmektedir.
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Soğuk Savaş (Cold War) 

–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–

Soğuk Savaş, İkinci Dünya Sava-
şından galip çıkmış olan Sovyetler 
Birliği ve ABD arasında oluşan iki 
blok sistemine dayanan, bu sistem 
içerisinde iki büyük devletin yanla-
rında kümelenmiş küçük devletler-
den oluşan, tarafların birbirlerine 
doğrudan silahlı saldırıda bulun-
madığı, devletler arasındaki ilişki-
lerin genellikle güç ve caydırıcılık 
çerçevesinde inşa edildiği döneme 
verilen isimdir. Bu dönemde ABD, 
iki savaş arası dönemde uyguladığı 
tecrit politikasını bir yana bırakır-
ken, Sovyetler Birliği ise müdahale 
etmeden durma siyasetini değiştir-
miştir. Soğuk Savaş döneminde sis-
tem iki kutupludur. İki bloğun askeri 
gücü ve caydırıcılığı sistemin sağlıklı 
bir şekilde devam edebilmesi için 
öne çıkmaktadır. Taraflar, askeri 
güçlerini, kıtalararası balistik füze-
ler, denizaltı konuşlu/ denizaltından 
fırlatılabilen balistik füzeler ve stra-
tejik bombardıman uçaklarından 
oluşan bir üçleme üzerine inşa et-
mişlerdir. Taraflardan birinin askeri 
olarak güçlenmesi sistemin istikra-
rını sarsacağından nükleer silahlan-
maya dayanan dehşet dengesi ve 
ikinci vuruş gücü, sistemin devam 
edebilmesi için önem taşımaktadır. 
Caydırıcılığın nükleer silahlanmayı 
da içeren bir askeri kapasiteye da-
yanması ise sistemi riskli, yüksek 
maliyetli ve yanlış hesaplamaların 
kolayca uluslararası çapta tehlikeye 
dönebileceği bir kırılganlıkta olma-
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sına neden olmaktadır. Soğuk Savaş 
döneminde kutuplaşma, taraflar 
arasındaki ideolojik farklılığa dayan-
maktadır. Winston Churcill’in 1946 
yılında yaptığı “Demir Perde” ko-
nuşması Soğuk Savaş’ın dinamikle-
rinin altını çizmesi açısından önem 
taşımaktadır. Sovyetler Birliği, ken-
disinin komünist sistemin koruyu-
cusu olarak konumlandırırken batılı 
ülkeleri emperyalizmi savunan ezeli 
rakipler olarak görmüştür. Batı itti-
fakı, Stalin ve daha sonra Brejnev 
tarafından genel kriz içinde olaca-
ğına inandıkları sistemin temsilcisi 
olarak kabul edilmiştir. Batı ittifakı 
ise Sovyetler Birliği’nin yayılmacı 
politikalar doğrultusunda tüm dün-
yayı komünist sistemle yönetmeyi 
planlayan ideallerinin durdurulma-
sı gerektiğini savunmuştur. Başkan 
Truman bu çerçevede, Sovyetler 
Birliği’nin demir bir yumrukla ve 
güçlü bir dille durdurulabileceğini 
düşünmüştür. Soğuk Savaş dönemi, 
bir tarafın kazancının diğerinin kay-
bı olarak kabul edildiği, sıfır kazançlı 
oyun mantığı üzerine inşa edilmiştir. 
Bununla birlikte Soğuk Savaş, ideo-
lojik farklılığın yanı sıra jeopolitik 
hesaplara da dayanmaktadır. Soğuk 
Savaş döneminin önemli stratejik 
çekişmeleri; Polonya sınırlarının 
belirlenmesi ve Polonya’nın kontrol 
edilmesi, Almanya üzerine bitme-
yen çekişme ve krizler (1961 Berlin 
Krizi, Batı Almanya’nın silahlandırıl-
ması ve NATO üyesi haline gelmesi), 
SEATO ve CENTO gibi komünizmi 
Asya’da zapt etmek amacıyla aske-
ri ittifaklar kurulması ve Küba Kri-
zi) gibi önemli krizlerden meydana 
gelmektedir. 1950’lerin başlarında 

ise Üçüncü Dünya ülkeleri ABD ve 
Sovyetler Birliği’nin hesaplarına 
dahil olmuşlardır. Bu politikanın bir 
sonucu olarak ABD, Latin Amerika 
ve Güney Kore’deki rejimlere des-
tek vermiş ve ABD tarihinin en uzun 
ve pahalı savaşı olan Vietnam Sava-
şı’nın gerçekleşmesi ile sonuçlan-
mıştır. Soğuk Savaş dönemi devam 
ederken özellikle Küba Krizi sırasın-
da nükleer bir savaşın eşiğinden dö-
nüldükten sonra uluslararası gergin-
liğin yumuşatılması için bir yumu-
şama dönemi başlamıştır. Sıcak Hat 
Antlaşması (1963), Kısmi Deneme 
Yasağı Antlaşması (1963), Nükleer 
Azaltma Antlaşması (1968) bu dö-
nemin önemli antlaşmalarındandır. 
1970’lerde nükleer silahların azaltıl-
ması için yapılan Stratejik Silah İndi-
rimi Antlaşması (SALT I) ve ABD ile 
Sovyetler Birliği arasında imzalanan 
ticari ve ileri teknoloji transferine 
dair antlaşmalar yumuşama döne-
mi açısından önemlidir. Bununla 
birlikte yumuşama dönemi, 1973 
yılında Arap-İsrail gerginliği ile sar-
sılmış, 1979’da Sovyetler Birliği’nin 
Afganistan’ı işgal etmesi ise yumu-
şama sürecine son darbeyi vuran 
gelişme olmuştur. Bu gelişmelerin 
üzerine 1980’lerin ilk yarısında So-
ğuk Savaş dinamikleri yeniden ön 
plana çıkmıştır. 

1985’ten sonra ise kendi sisteminde 
ciddi sorunlar yaşayan, ekonominin 
kötü gidişatı ve ayrılıkçı taleplerle 
baş etmekte zorlanan Sovyetler Bir-
liği, bu gidişatı engellemek için re-
formlar gerçekleştirmiştir. Sovyetler 
Birliği’nin son lideri Gorbaçov, Glast-
nost veya Perestroyka anlamına ge-



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 967

len “açıklık” ve “yeniden yapılandır-
ma” olarak isimlendirilen demok-
ratikleşme reformları uygulamıştır. 
Bununla birlikte reformlar, Komü-
nist Parti’nin Doğu Avrupa’daki nü-
fuzunun sona ermesini engelleye-
memiştir. 1989 itibariyle Sovyetler 
Birliği, Doğu Avrupa üzerindeki ha-
kimiyetinden feragat etmiştir. 1989-
1991 yılları arasında ülke derin bir 
dönüşümden geçmiş, ekonomisinin 
dağılmasıyla siyasi meşruiyetini de 
kaybetmiştir. Bağımsızlık ve özerklik 
talepleri birçok bölgede baş göster-
miştir. 8 Aralık 1991’de Sovyetler 
Birliği’nin varlığının son bulması 
resmiyet kazanmış, 1991 Noel akşa-
mı, Gorbaçov televizyondan yaptığı 
konuşmasında Soğuk Savaş’ın sona 
erişine son noktayı koymuştur.

Soğuk Savaş döneminin en önemli 
unsuru iki kutuplu sistem olduğun-
dan bu dönemde Sovyetler Birliği 
karşısında güçlü bir Batı ittifakı oluş-
turmak ABD için oldukça önemliydi. 
Marshall Planı çerçevesinde Avru-
pa’nın yeniden inşa edilmesi, Soğuk 
Savaş sırasında ABD’nin müttefiki 
olarak yerini alacak Batı ittifakının 
oluşturulmasıyla bağlantılıydı. Bu 
çerçevede ABD, bütünleşmiş bir 
Avrupa’nın oluşturulması amacıyla 
daha sonra Avrupa Birliği’ne (AB) 
evrilecek olan Avrupa Toplulukla-
rı’nın oluşturulmasına destek ol-
muştur. Avrupa Birliği’nin kurucu 
üyeleri, (Bkz. Altılar) Soğuk Savaş 
süresince ABD ile birlikte Doğu blo-
ğunun karşısında yer almıştır. So-
ğuk Savaş sona erdikten sonra da 
Avrupa Birliği üyeleri ile ABD, Doğu 
Avrupa’da Rusya’nın yeniden güç-

lenmesini önlemek, Doğu Avrupa 
ülkelerini de Avrupa Birliği şemsi-
yesi altına alarak bütünleşmiş bir 
Avrupa inşa etmek ve istikrarı sağ-
lamak amacıyla eski Doğu bloğu 
ülkelerini NATO ve AB üyesi haline 
getirmişlerdir. Çifte genişleme ola-
rak isimlendirilen bu süreçte NATO 
şemsiyesi Doğu Avrupa ülkelerini 
transatlantik güvenlik şemsiyesi 
içerisine alırken, Avrupa Birliği eski 
Varşova Paktı ülkelerinin hem eko-
nomik hem de siyasal dönüşümle-
rinin gerçekleşmesini hedeflemiş-
tir. (Bkz. Doğu Genişlemesi) (Bkz. 
Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri) 
Bu çerçevede Avrupa Birliği, NATO 
ile birlikte Soğuk Savaş sonrası dö-
nemde de Batı dünyası için istikrar 
sağlayıcı bir aktör olmuş, Soğuk Sa-
vaş döneminde kazanılan zafer pe-
kiştirilmiştir. 
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Son Kredi Verme Mercii 
(Lender of Last Resort)

–Sevgi İNECİ–

Merkez Bankalarının temel amacı 
fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu ne-
denle ekonomide arz ve talep dü-
zeylerini etkilerler. Bunu sağlama-
nın yolu kısa vadeli faiz oranlarını 
temel araç olarak kullanmaktır. Kısa 
vadeli faiz oranlarının fiyatlar genel 
seviyesini etkileme süreci parasal 
aktarım mekanizmasını oluşturur. 
Finansal sistemde ekonomik faali-
yetlerin gerçekleşmesi için fon arze-
denler ile fon talep edenler, karşılık-
lı taleplerinin en etkin şekilde ger-
çekleşmesi beklentisi içindedirler. 
Tasarrufların ( fon arzedenler) yatı-
rıma dönüşmesi (fon talep edenler) 
sürecinde ortaya çıkabilecek engel-
lerin önlenmesi ve yatırım akışının 
kesilmemesi, sistemin potansiyel 
şoklara karşı dayanıklılığına işaret 
eder. Dolayısıyla finansal istikrar 
parasal aktarım mekanizmasının 
sağlıklı çalıştığının da göstergesidir. 
Finansal sistemin sağlıklı çalışması 
modern merkez bankacılığının asli 
görevleri arasında yer alır. Finansal 
sistemin istikrarlı olduğu dönemde 
parasal aktarım mekanizması da 
sağlıklı çalışır. 

Bankaların ödeme sistemlerinde 
aksama yaratan geçici likidite sıkı-
şıklıkları finansal piyasaların etkin 
bir şekilde çalışmasını engellemek-
te ve ödeme sorunlarını ağırlaştı-
rararak nakit akışının daralmasına 
sebep olmaktadır. Son borç verme 

merci olarak Merkez Bankalarının 
gün sonu ödeme sistemlerinde olu-
şabilecek sorunların önüne geçe-
bilmek amacıyla bankalara verdiği 
vadeli borçlanma imkanı olan Geç 
Likidite Penceresi gecelik ve geçici 
bir uygulamadır. Ağırlıklı ortalama 
fon maliyeti Merkez Bankalarının 
piyasaya verdiği toplam fonlamanın 
maliyetini göstermekte iken bunun 
bir hafta vadeli politika faizinden 
farklılaşması piyasadaki likiditenin 
homojen dağılmaması nedeniyle 
oluşan farklılıklar sebebiyle ortaya 
çıkmaktadır. Merkez Bankalarının 
son kredi merci olarak sık sık piyasa-
ya müdahalesi haftalık repoya göre 
daha yüksek maliyetli olduğundan 
ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 
de yükselebilmektedir. Avro bölge-
sinde bu uygulamaların arttığı dö-
nemlerde bankalarda likidite sıkın-
tısı olduğunun da bir göstergesidir.
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Sonuç (Nedensellik) 
Mantığı (Logic of 
Consequentialism)

–Sezgin MERCAN–

Avrupa bütünleşmesini açıklayan 
kuramlardan rasyonel tercih ku-
rumsalcılığının kullandığı kavram-
lardan biridir. Sonuç Mantığı ya da 
Türkçe literatürde kimi zaman kulla-
nıldığı şekliyle Nedensellik/Neden-
selcilik Mantığına göre; eylemler 
sonuçlardan elde edilecek beklen-
tilerle belirlenmektedir. Eylem ve 
davranışların kimlikler, normlar, 
değerler ve kurumların etkisiyle 
şekillenebileceği varsayımını kabul 
etmemektedir. İnsanlar eylemleri-
nin sonuçlarının ne olabileceği üze-
rinden değerlendirmeler yaparak, 
alternatifler arasından, bireysel ya 
da kolektif hedeflere göre tercih-
te bulunmaktadırlar. Sonuç odaklı 
düşünce mantığı, kişisel tercih ve 
çıkarların gereğini takip eden ras-
yonel aktörler arasındaki müzakere 
süreci sonucunda ulaşılan bir siyasi 
düzeni öngörmektedir. Böyle bir dü-
zende koordinasyona dayalı eylem-
lerin de kazanç sağlayabileceği dü-
şünülmektedir. Bu mantıksal çerçe-
vede siyasi bütünleşmelere yer ve-
rilmekte, bütünleşmelerin aktörler 
arasındaki müzakereler sonucunda 
ulaşılan anlaşma ya da sözleşmele-
rin toplamına karşılık geldiği belir-
tilmiştir. Koordinasyon ve uzlaşma 
noktalarına ulaşılıp ulaşılamadığı ya 
da hangi aktörün beklentilerinin ka-
bul edildiği, aktörlerin pazarlık gü-
cüne ya da pazarlıktaki konumlarına 

bağlı görülmüştür. Bu mantığa göre, 
rasyonel aktörlerin yürüttükleri mü-
zakereler farklı seviyelerde ve aynı 
anda gerçekleştirilebilir. Siyaset, bi-
reysel tercihlerin kolektif eylemlere 
dönüşümü şeklinde gerçekleşmek-
tedir. Bu esnada pazarlık, müzake-
re, koalisyon oluşturma gibi prose-
dürlere yer verilmektedir. Toplum 
da bireysel hedeflere ulaşmak için 
yine bireylerin oluşturduğu yapılar 
olarak kabul edilmektedir. Bu nok-
tada dikkat edilmesi gereken hu-
sus, bireylerin tüm bu eylemler ve 
yapıları oluştururken rıza, anlaşma 
ve hesaplanmış bir avantaja dayalı 
sonuçlara ulaşma şartını tanımaları-
dır. Bireysel eylemler sonuca dayalı 
gerekçelerle açıklanabilmektedirler. 
Sonuç Mantığının tüm çıkarımları 
gerek devletler gerekse de dış poli-
tika pratikleri için de geçerlidir. Bir 
başka deyişle, devletler ya da hükü-
metler de bireyler gibi uluslararası 
alanda sonuç odaklı eylemleri ve 
hesaplanmış eylemleri gerçekleştir-
mektedirler. Sonuç Mantığına göre 
uluslararası sistem çıkar maksimi-
zasyonunu hedefleyen aktörlerin 
etkileşiminden meydana gelmekte-
dir. Tercihler devletlerin ya da birey-
lerin tutumundan kaynaklanır şekil-
de verili olarak kabul edilmektedir.
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Sosyal İnşacılık   
(Social Constructivism) 

–Sezgin MERCAN–

1990’lı yıllarda Alexander Wendt, 
Jeffrey Checkel, Thomas Christian-
sen, Martha Finnemore ve John 
Ruggie gibi düşünürler elinde şekil-
lenen Sosyal İnşacılık, uluslararası 
kurumların devletlerin kimlikleri-
ni ve çıkarlarını dönüştürebildiği 
savından hareketle sosyolojik bir 
perspektife sahip olmuştur. Bu ku-
ram, devletleri uluslararası siyaset 
kuramının temel analiz birimi olarak 
kabul eden yapısal bir uluslararası 
sistem kuramıdır. Devletler sistemi 
maddi olmanın ötesinde öznelera-
rası yapılara sahiptir. İnsan doğası 
ve iç siyasi koşullar devletlerin kim-
lik ve çıkarlarını belirlemektedir. 
Sosyal İnşacılık, insanların sosyal 

çevrelerinden bağımsız olarak va-
rolamayacağını, anlamlar bütünü 
içinde değerlendirilmeleri gerekti-
ğini vurgulamaktadır. Bir başka de-
yişle, insanların tutum ve davranış-
ları, bulundukları kültür bağlamında 
değerlendirilmek durumundadır. 
Sosyal inşacılar sosyal yapı ve ak-
törlerin birbirlerini karşılıklı olarak 
yapılandırmalarına dikkati çekmek-
tedirler. Sosyal çevre insanların kim 
olduklarına verilen cevabı şekillen-
dirmekte ve yapılandırmaktadır. 
Sosyal çevreden etkilenen insanlar 
aynı zamanda sosyal çevrelerini bi-
çimlendirmektedirler. Buna yeniden 
yaratma ya da değiştirme de deni-
lebilmektedir. İkisinde de bir sosyal 
öğrenme eylemi bulunmaktadır. 
Sosyal öğrenme, aktörlerin tercih 
ve çıkarlarının normatif referanslar 
içeren etkileşim yoluyla şekillenme-
sini kapsamaktadır. Tercih ve çıkar-
lar yanında şekillenen bir de kimlik 
olgusu bulunmaktadır. Sosyal öğ-
renme, bireyselcilikten kopuşu da 
temsil etmektedir. Böyle bir öğren-
me, profesyonel iş hayatı gibi ortak-
lıkları paylaşan bireylerin oluşturdu-
ğu gruplarda gerçekleşebilmektedir. 
Grubun kendisini krizde hissettiğin-
de ya da bir politikanın başarısızlı-
ğa uğramasıyla yüz yüze kaldığında 
sosyal öğrenme olabilmektedir. Ka-
tılımcılar arasında etkileşimin yo-
ğun olması beklenmektedir. Sosyal 
grup üzerinde doğrudan bir siyasi 
baskı yoksa öğrenmenin gerçekleş-
mesi daha mümkün olabilmektedir. 

Sosyal İnşacılıkta diğer kuramları 
tamamlama hassasiyeti bulunmak-
tadır. Bunu da aktörlerin çıkarla-
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rının sadece maddi koşullardan 
kaynaklanmadığını, çıkar ve tercih-
lerin oluşumunda siyasi kültürün 
de etkisi olduğunu vurgulayarak 
gerçekleştirmektedir. Bu kuram 
sosyal norm ve kurumların inşa 
edici etkilerini önemsemektedir. 
Birçok sosyal norm sadece davra-
nışları düzeltmekle kalmamakta, 
aktörlere bir sosyal topluluğa ait 
olma hissi üzerinden kimlik bilinci 
de kazandırmaktadır. Örneğin, ege-
menlik normu uluslararası alanda 
sadece devletler arasındaki ilişkiyi 
düzenlemekle kalmamakta, devle-
tin ne olduğuyla ilgili bir tanım da 
yapmaktadır. Bu norma demokrasi, 
hukukun üstünlüğü, insan haklarına 
saygı gibi diğer normları da eklemek 
gerekmektedir. Sosyal inşacılar, ak-
törlerin sosyal kimliklerini önemse-
mekte, çıkar tanımlarını da bunun 
üzerinden yapmaktadırlar. Bunun 
yanında, normların değişkenliğini 
de öngörmektedirler. Onlar için an-
lamlandırma önemli olduğundan, 
söylem analizi, ihtiyaç duyulan bir 
yöntem olarak görülmektedir. 

Literatüre göre sosyal inşacılar üç 
dinamiğe önem vermektedirler. 
İlki, bireysel aktörlerdir. Bireyler 
kendi görüşlerini geniş kitlelere ya-
yarak karşılıklı bir anlayış zeminini 
paylaşabilmektedirler. Bu da nor-
matif düşünce dünyasını meydana 
getirmektedir. Bu, ikinci noktadır. 
Üçüncüsü, sosyal öğrenme ve sos-
yalizasyonun norm yaratma süre-
cinin temel aşamaları olmasıdır. 
Bireysel aktörler sürdürülür sosyal 
norm yaratmada başarısızlık sergi-
lemektedirler. Sosyal mobilizasyon-

da devlet dışı aktörler ve politika ağ-
ları normları desteklemek amacıyla 
birleşmektedirler. Bu sayede karar 
alıcılar, hükümetlerin politikalarının 
değişimini sağlamak için organize 
olabilmektedirler. 

Sosyal inşacılara göre, Avrupa Birli-
ği (AB) gibi bir bütünleşme, sosyal-
leştirici bir etkiye ve tutum, davra-
nış ve de söylemleri belirleyen bir 
niteliğe sahiptir. AB, içinde anlam-
landırmalara sahip olup, tüm üyele-
rinin bu anlamlandırmalar etrafında 
birleşmesini beklemektedir. AB’nin 
dışında kalan üye olmayan ülkeler 
bu anlamlandırmaların da dışında 
kabul edilmektedir. Avrupa kimliği 
veya Avrupalılık da anlam yüklüdür. 
AB hukuku sosyal kimlikleri ve üye 
ülke çıkarlarını belirleyen ve dola-
yısıyla bütünleşme içinde inşa edici 
niteliğe sahip bir referans noktası-
dır. Aynı zamanda AB, rasyonel de 
bir oluşumdur. Sosyal İnşacılık bunu, 
AB’nin maddi çıkarlara dayalı ter-
cihleriyle kollektif kimlik, norm ve 
değerler odaklı politikaları arasında 
bağ kurarak farketme eğilimindedir.    
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Sosyal Politika   
(Social Policy)

–Emre ATAÇ–

Sosyal Politika; insanın ve çalışanla-
rın tüm olumsuzluklara karşı korun-
masını, haklarının geliştirilmesini 
ve en üst düzeyde karşılanmasını 
hedefleyen bir politika alanıdır. Av-
rupa Birliği (AB) ile ilgili olarak akla 
gelen ilk kavramın sosyal politika-
lar olmadığı, AB’nin, temelde eko-
nomik konular üzerine inşa edilen, 
üye ülkeler arasında ekonomik bir 
birliği amaçlayan bir oluşum olduğu 
açıktır. Ancak Birliğin bütünleşme 
sürecinde ekonomik konular kadar 
insana ilişkin sosyal sorunlar da 
gündeme gelmiş, söz konusu bu so-
runlar çerçevesinde ekonomik oldu-
ğu kadar sosyal bir birlik olmanın da 
önemli olduğu anlaşıldığından bu 
alanda da önemli adımlar atılmış-
tır. Özellikle, Lizbon Antlaşması ile 
birlikte Sosyal Politika alanında yeni 
hedefler konmuştur. Bu kapsamda 
tam istihdam ve sosyal ilerlemenin 
sağlanması; sosyal dışlanma ile mü-
cadele ve ayrımcılığın önlenmesi; 
sosyal adaletin yaygınlaştırılması ve 

yoksullukla mücadele, AB’nin mev-
cut sosyal hedeflerine ek yeni sos-
yal hedefler olarak belirlenmiştir. 
Lizbon Antlaşması ile birlikte, Temel 
Haklar Şartı, Birliğin bu alandaki hu-
kuki çerçevesini oluşturan en temel 
metinlerden biri haline gelmiştir. 
Lizbon Antlaşması, Şartın getirdi-
ği temel hak ve özgürlüklerin, üye 
devletlerce ve Birlik organlarınca 
garanti altına alınması gereken bağ-
layıcı yasal bir zorunluluk olduğunu 
hükme bağlamıştır. Ancak Temel 
Haklar Şartı, Lizbon Antlaşması ile 
tüm üye ülkeler için bağlayıcı hale 
gelmesine rağmen sosyal politika 
kurumsal ve politik meselelerin göl-
gesinde kalmıştır.

Lizbon Antlaşması’nın kabul edilme-
sinden bu yana geçen süre içerisin-
de öngörülen hedeflere yeterince 
ulaşılamadığı gözlenmiştir. AB bir 
yandan dünyadaki en gelişmiş refah 
sistemlerine, en iyi uygulamalara ve 
birçok sosyal yeniliğe ev sahipliği 
yaparken diğer yandan benzeri gö-
rülmemiş toplumsal zorluklarla yüz-
leşmek ve bunlara uyum sağlamak 
zorunda kalmıştır. Bu noktada özel-
likle son 10 yıldaki ekonomik ve mali 
krizlerin etkileri önemli bir rol oyna-
mıştır. Genç işsizlerin sayısı artmış, 
Avrupa’nın birçok ülkesinde yoksul-
lukla ilgili risklerde artış kaydedil-
miştir. Ayrıca üye ülkeler arasındaki 
gelir seviyeleri arasındaki uçurum 
artmış, işsizler ve çalışanlar arasın-
daki fark giderek açılmıştır. Küresel 
ekonomi de yeni bir teknolojik dev-
rimin eşiğine gelmiş ve Dördüncü 
Sanayi Devrimi’ne geçiş başlamış-
tır. Uzmanlar, Avrupa’nın bu geçişe 
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henüz hazır olmadığını belirtilerek, 
maliyetin çalışan kesimlerin üzerine 
kalacağını dile getirmektedir. Sonuç 
olarak, son 10 yılda Avrupa’da yaşa-
nanlar, hem üyeler arasındaki hem 
de üye ülkelerin belli bölgeleri ara-
sındaki sosyal yakınsamayı olumsuz 
yönde etkilerken, AB ülkeleri arasın-
da sosyal model tartışmaları da ye-
niden gündeme gelmiştir. 

Bu bağlamda; AB liderleri 17 Kasım 
2017 tarihinde, Göteborg’da Adil İş 
ve Büyüme Sosyal Zirvesi’nde (Soci-
al Summit for Fair Jobs and Growth) 
bir araya gelerek, işsizlik ve büyüme 
gibi AB’nin sosyal sorunlarını ele al-
mıştır. Zirvede ayrıca, istihdam piya-
salarına erişimin kolaylaştırılması, 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve 
eğitim gibi konular ele alınmıştır. Zir-
vede ayrıca, AB’nin bir uzun süredir 
ticari kolaylaştırmak ve hareketliliği 
arttırmak gibi küresel piyasalarda 
rekabetçi olmayı sağlayacak konula-
ra odaklandığı, ancak iyi iş imkânla-
rına ve düzgün çalışma koşulları gibi 
sosyal politika konularına yeterince 
eğilmediği dile getirilmiştir. Sonuçta, 
bu durumun artık değişmesi konu-
sunda görüş birliğine varılmıştır.

Zirvede, kadın ve erkek arasındaki 
ücret farkının giderilmesi, eğitimde 
fırsat eşitliğinin yaratılması, işsizlik 
ve yoksulluk oranlarının düşürülme-
sine dair ilkelerin yer aldığı Avrupa 
Sosyal Haklar Sütunu (European 
Pillar of Social Rights – EPSR) tanı-
tılmıştır. 

Eşit fırsatlar ve iş gücü piyasasına 
erişim, adil çalışma koşulları ve sos-

yal koruma, katılım olmak üzere üç 
kategori halinde yapılandırılan ve 
20 maddeden oluşan Avrupa Sos-
yal Haklar Sütunu’nda, kadınlar ve 
erkekler arasındaki ücret farkının 
giderilmesi, eğitimde fırsat eşitliği-
nin yaratılması, işsizlik ve yoksulluk 
oranlarının düşürülmesine yönelik 
ilkeler yer almaktadır. Sütun, Avrupa 
çapındaki uygulamaların zenginli-
ğinden ilham alırken, AB ve uluslara-
rası düzeyde var olan kuvvetli hukuk 
düzenine dayanmaktadır. Sütunda 
yer verilen 20 ilkeden ve tanımlanan 
haklardan bazıları hali hazırda Av-
rupa ve uluslararası sözleşmelerde 
düzenlenmiştir. Buna rağmen, farklı 
zamanlarda ve farklı biçimlerde ta-
nımlanmış olan bu ilkeleri ve hakları 
tek bir metin halinde bir araya getir-
menin yararı, onları vatandaşlar için 
daha görünür, daha anlaşılır ve daha 
açık hale getirmek ve etkili bir şekil-
de uygulanmalarını sağlamaktır. Ay-
rıca, Avrupa Sosyal Haklar Sütunu, 
güncel teknolojik ve sosyal gelişme-
lere bağlı olarak düzenlenmiş bazı 
yeni hakları da içermektedir. 
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Sosyolojik Kurumsalcılık 
(Sociological 
Institutionalism) 

–Sezgin MERCAN–

Kuramda uluslararası kurum ve ku-
ruluşların bir topluluğu temsil ettik-
leri ve inşa ettikleri ya da yapılandır-
dıkları düşünülmektedir. Kurumlar 
aktörleri ve çıkarlarını oluşturup 
yapılandırmaktadırlar. Güç ve oto-
rite kaynakları meşruluklarından ve 
teknik bilgiye dayalı donanımların-
dan oluşmaktadır. Kurumlar aktörler 
ve yapılar arasındaki etkileşim ile çı-
kar ve kimlik üzerinden bir karşılıklı 
anlayış zeminini sağlamaktadırlar. 
Dolayısıyla, kurumlar sadece davra-
nışları sınırlayan oluşumlar olarak 
görülmemeli, etkilerinin daha derin 
olduğu düşünülmelidir. Buradan ha-
reketle, Sosyolojik Kurumsalcılığın, 
kurumları, Siyaset Bilimi’yle kıyas-
landığında daha geniş bir bakış açı-
sıyla ele aldığı, sadece kurallar, pro-
sedürler veya normlarla değil, insan-
lara eyleme geçerken rehberlik ede-
cek anlamlar bütününü oluşturan 
sembolik sistemler, bilişsel senaryo-
lar ve ahlaki şablonlarla da ilgilenen 
bir yapıya sahip olduğu belirtilebilir. 

Böyle bir yapıyla kuram, kurumlarla 
kültür arasındaki ayrımı da ortadan 
kaldırma eğilimini yansıtmaktadır. 
Siyaset Bilimi’nde örgütlenme yapı-
sını barındıran kurumsal açıklama-
larla, paylaşılan tutum ve değerlerin 
oluşturduğu kültür anlayışına dayalı 
kültürel açıklamalar arasında ayrım 
yapılmaktadır. Sosyolojik Kurumsal-
cılık insanlar arasında ortak algıla-
malara vesile olan kültür referansını 
önemsemekte, kültürü kurum ola-
rak tanımlamaktadır. İnsan davra-
nışlarının kurumsallaşmasında kül-
tür önemli bir dinamiktir. Sosyolojik 
bakış açısında kurumlar ve eylemler 
birbirlerine yaklaştırılmaktadır. Bir 
başka deyişle, normlarla şekillenen 
roller kurumlara yüklenmektedir. 
Kurumsal rollerle sosyalleşen birey-
ler de bu rollerle özdeşleşen norm-
ları içselleştirmektedirler. Bu sayede 
kurumlar bireylerin davranışlarını 
etkileyen bir konuma gelebilmekte-
dir. Kurumsal etki normatif boyuta 
kavuşmaktadır. Birçok sosyolojik ku-
rumsalcı, kurumsal etkinin bilişsel 
boyutu hakkında nasıl düşünülmesi 
gerektiğiyle ilgili çıkarımlar yapmak-
tadır. Bir diğer deyişle, kurumların 
bilişsel senaryolar, kategoriler, mo-
deller öne sürerek davranışlara nasıl 
nüfuz ettikleri önemsenmektedir. 
Bunlar değerlendirilmeden davra-
nışların açıklanamayacağı düşünül-
mektedir. 

Kurumlar sadece bireylerin ne yap-
ması gerektiğini değil, onların belirli 
koşullarda kendilerini nasıl konum-
landırmaları veya hayal etmeleri 
gerektiğini de belirlemektedir. Bu 
noktada Sosyolojik Kurumsalcılıkla 
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Sosyal İnşacılığın kesişimi de görül-
mektedir. (Bkz. Sosyal İnşacılık) Ku-
rumlar sosyal hayatta dikkat çekici 
konumdadırlar. Bireylerin, Rasyonel 
Tercih Kurumsalcılığının öngördüğü 
haliyle, sosyal hayattaki stratejik he-
saplarını etkilemekle kalmayıp, (Bkz. 
Rasyonel Tercih Kurumsalcılığı) kim-
liği oluşturan unsurlar gibi temel ter-
cihleri de etkilemektedirler. Sosyal 
aktörlerin kimlikleri, sosyal hayatın 
içindeki kurumsal şablonlar, imajlar 
ve semboller üzerinden yapılandırıl-
maktadır. Rasyonel tercihli kurumsal-
cılar, bireyler ve örgütlerin maddi ko-
şullarını maksimum fayda düzeyinde 
iyileştirmek için çaba sarfettiklerini 
öne sürerken, sosyolojik kurumsalcı-
lar, kimliklerini sosyal açıdan uygun 
yollarla tanımlamaya çalışan bireyler 
ve örgütlerin varlığını ileri sürmek-
tedirler. Yine ilk grup, bir kurumun 
etkinliğini maddi hedeflere ya da 
çıkarlara ulaşma düzeyiyle eşleştirip 
değerlendirirken, sosyolojik kurum-
salcılar örgütlerin maddi amaçlar 
üzerinden etkinlik kazanmaları için 
değil, hem kendilerinin hem de katı-
lımcılarının sosyal meşruluğunu sağ-
lamak için yeni kurumsal pratikleri 
benimsediklerini varsaymaktadırlar. 
(Bkz. Uygunluk Mantığı) Rasyonalist 
ve sosyolojik temellerin birbirlerini 
tamamlayıcı olarak, örneğin Avrupa-
lılaşma kapsamında AB mükteseba-
tına uyum bakımından ülkelerin libe-
ral demokrasi yönünde gerçekleştir-
diği değişimi açıklama potansiyelinin 
güçlü olduğu belirtilebilir. 
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Soysal Davası   
(Soysal Case)

–İlke GÖÇMEN–

Soysal davası, C–228/06 sayı ve 19 
Şubat 2009 karar tarihli olup özellikle 
Türkiye – Avrupa Birliği (AB) ortaklık 
hukukunun maddi boyutu –Türkiye 
ile ilgili iş kurma hakkı ve hizmet 
sunma serbestîsi– ile ilgilidir.

Soysal davasının maddi ve hukuki va-
kaları şöyle özetlenebilir. Türkiye’de 
mukim iki Türk tır sürücüsü Bay Soy-
sal ve Savatlı, bir Almanya firmasına 
ait nakliye şirketinin kamyonlarını, 
bir Türk firması için Türkiye ile Al-
manya arasındaki mal taşımacılığın-
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da kullanmaktadır. Alman makam-
ları, 2000 yılına kadar Almanya’da 
hizmet sunma amacıyla Türkiye’de 
kayıtlı tır şoförleri olarak bu kişilere 
giriş vizesi vermiştir. Alman makam-
ları, 2001 ve 2002 yıllarında kam-
yonların Alman firmasına ait oldu-
ğu gerekçesiyle vize taleplerini geri 
çevirmiştir. Bay Soysal ve Savatlı, 
Katma Protokol md. 41(1) temelin-
de, 1 Ocak 1973 öncesi Almanya’ya 
vizesiz giriş yapabildiklerine göre 
şimdi de yapabilmeleri gerektiği id-
diasıyla ulusal mahkeme önünde 
dava açmıştır. Bay Soysal ve Savatlı, 
olumsuz çıkan ilk derece mahkeme-
si kararına karşı itiraz yoluna gitmiş-
tir. Üst derece mahkemesi, meseleyi 
ön karar prosedürü aracılığıyla Av-
rupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) 
taşıyarak AB hukukunun yorumunu 
talep etmiştir.

Soysal kararı ile Katma Protokol md. 
41(1)’in kapsamı üstünde durulmuş-
tur. ABAD’a göre, bir ön tespit olarak, 
somut uyuşmazlıktaki taşımacılık ve 
sürücü etkinlikleri tamamen hukuka 
uygun gerçekleşmektedir. Yerleşik 
içtihat hukukuna göre Katma Pro-
tokol md. 41(1) doğrudan etkilidir. 
Bu madde, hizmet sunucunun işgü-
cü olduklarından, Türk vatandaşı tır 
sürücüleri tarafından kullanılabilir. 
Şimdiye kadar, Katma Protokol md. 
41(1), çalışma izinlerine ve bir ülke-
ye giriş ile ilgili maddi ve/veya usuli 
koşullara karşı kullanılabilmiştir, vize 
bakımından da aynısı söz konusu 
olacaktır. Zira somut uyuşmazlıktaki 
gibi Türk vatandaşları ortaklık huku-
kundaki hizmet sunumu serbestîsi 
hakkını kullanmak istediğinde bu 

etkinliği bir vizenin verilmesi koşu-
luna tabi tutmak, özellikle de böyle 
bir sınırlı süreli izni elde etmekteki 
ek ve tekrarlayan idari ve finansal 
yükler nedeniyle, bu etkinliğin fiili 
kullanımı ile çatışabilir. Kaldı ki hiz-
met sunumu serbestîsinin kullanımı 
vize verilmediğinde gerçekleşeme-
mektedir. Dolayısıyla, vize koşulu, 1 
Ocak 1973 tarihinde aranmadığına 
ve ilgili Türk vatandaşlarının hiz-
met sunumu serbestîsini daha ağır 
koşullara tabi tutma etkisine sahip 
olduğuna göre Katma Protokol md. 
41(1) anlamında yeni kısıtlama oluş-
turur. Bu sonuç, Alman mevzuatının 
Birlik tasarrufunu uyguluyor olduğu 
gerçeği ile sorgulanamaz. Bu ba-
kımdan, Birlik tasarruflarının AB’nin 
uluslararası anlaşmaları ile, müm-
kün olduğu ölçüde, uyumlu biçimde 
yorumlanacağını hatırlatmak yeterli 
olacaktır. Sonuç olarak, Katma Pro-
tokol md. 41(1) somut uyuşmazlıkta 
vize koşulunun önüne geçer. Soysal 
kararı, bu yönüyle, Katma Protokol 
md. 41(1)’in uygulama alanını orta-
ya koyan ve vize meselesine temas 
ettiği için öne çıkan kararlardan bi-
risi olmuştur. Soysal kararı, bu yön-
den, Demirkan davası (C-221/11) ile 
takip edilmiştir. 
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Spaak Komitesi   
(Spaak Commitee) 

–Hatice YAZGAN–

1955 yılında gerçekleştirilen Mes-
sina Konferansı’nda ortak Avrupa 
pazarının oluşturulmasına ilişkin 
raporun hazırlanması için oluşturu-
lan komite Spaak Komitesi olarak 
adlandırılır. Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu’nun (AKÇT) altı üye ül-
kesinin temsilcilerinden oluşan bu 
hükümetlerarası komitenin yöne-
tim kurulu başkanı olarak Belçika 
Dışişleri Bakanı Paul Henry Spaak 
seçilmiştir. Komite’nin yönetim ku-
rulunun temel görevi; ortak pazar 
ve bağlı sektörlerde araştırmalar ya-
pan komite faaliyetlerinin koordine 
edilmesi olarak ortaya konmuştur. 
Messina konferansının sonuçları-
na istinaden, ortak pazarın oluştu-
rulması için komitenin çalışmaları 
hızlandırılmıştır. Nitekim, Spaak Ko-
mitesi tarafından hazırlanan Spaak 
raporu, resmi adı ile “The Brussels 
Report on the General Common 
Market”, Haziran 1956 tarihinde 
yayınlamıştır. Raporun içeriğinde 
Gümrük Birliği’nin oluşturulması, 
Ortak Pazar oluşturulması için güm-
rük vergilerinin kaldırılması, üçün-
cü ülkelere karşı ortak dış tarifenin 
oluşturulması hususları yer almak-

tadır. Spaak komitesinin hazırladığı 
bu rapor AB’nin temellerini oluştu-
ran Roma Antlaşması’na giden yolu 
açmış ve içeriğini oluşturmuştur. 
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Spaak, Paul-Henri 
(1899-1972) 

–Yeliz ŞAHİN–

Paul Henri-Spaak, Belçikalı devlet 
adamı, Roma Antlaşması’nın mi-
marı ve NATO’nun ikinci Genel Sek-
reteri’dir. 25 Ocak 1899’da Belçika, 
Schaerbeek’te Belçika’da doğmuş-
tur. Belçika ordusu saflarında Birin-
ci Dünya Savaşı’na katılan Spaak, 
Almanlar tarafından yakalanarak 
savaş kampında iki yıl tutsak kalmış-
tır. Savaştan sonra hukuk öğrenimi 
gören Spaak, 1920 yılında Sosyalist 
Belçika İşçi Partisi’ne üye olarak si-
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yasete atılmıştır. Spaak, 1938 yılında 
Belçika’nın ilk sosyalist Başbakanı 
seçilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nda 
Belçika’nın tarafsızlığını savunmuş 
ancak ülkenin 1940 yılında Almanya 
tarafından işgaliyle, İkinci Dünya Sa-
vaşı sırasında da Londra’da sürgün-
deki Belçika Hükümeti’nin Dışişleri 
Bakanı olarak görev yapmıştır. Bu 
süreçte, uluslararası işbirliğine ve 
Avrupa bütünleşmesine inancı art-
mıştır. 1944 yılında Brüksel’e döndü-
ğünde, İkinci Dünya Savaşı sonrası 
hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı ve 
Başbakanlık görevlerini üstlenmiştir. 

Paul-Henri Spaak, Avrupa bütün-
leşmesinin başlangıç yıllarında çok 
önemli katkıları olan bir kişidir. 1955 
yılında toplanan Messina Konfe-
ransı’nda Spaak, Ortak Pazar’ın 
oluşturulmasına kaynaklık edecek 
raporu hazırlayacak komitenin baş-
kanı olarak seçilmiştir. “Spaak Ra-
poru”, 1956’da Ortak Pazar ve Av-
rupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu 
(Euratom) kuran Hükümetlerarası 
Konferans’a, 1957 yılında Roma 
Antlaşması’na ve 1958’de ise Avru-
pa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) 
kurulmasına zemin hazırlamıştır. 

Siyasi kariyeri boyunca Avrupa bü-
tünleşmesinin önemini ve Avrupa 
Komisyonu’nun bağımsızlığını savu-
nan Spaak, uluslar-üstü bir Avrupa 
vizyonunu desteklemiştir. Spaak, 
1960’lı yıllarda, Fransa Cumhur-
başkanı Charles de Gaulle ile önce 
Birleşik Krallık’ın Topluluğa üyeliğini 
veto etmesi sonra da Boş Sandalye 
Krizi sürecinde karşı karşıya gelmiş-
tir.

1945 yılında BM’nin ilk Genel Kurulu 
Toplantısı’nda Başkan seçilen Spaak, 
1956 yılında ise NATO Genel Sek-
reteri olarak seçilmiş ve NATO’nun 
ikinci Genel Sekreteri olmuştur.
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Spinelli, Altiero 
(1907-1986) 

–Ahmet CERAN–

Avrupa Birliği’nin (AB) öncüleri 
arasında yer alan 31 Ağustos 1907, 
Roma doğumlu İtalyan siyasetçi Al-
tiero Spinelli, Ventotene Manifes-
tosu ve federal AB fikri ile Birliğin 
tarihsel gelişimindeki kritik kanaat 
önderleri arasına adını yazdırmıştır. 

Altiero Spinelli, 17 yaşında İtalyan 
Komünist Partisi’nde siyasete adım 
atmasına karşılık, dönemin Benito 
Mussolini liderliğindeki faşist rejimi 
tarafından 1927-1943 yılları arasın-
da mahkûm edilmiştir. Hüküm al-
tında geçirdiği dönemde çokuluslu 
entegrasyon ve federalist düşünce-
ler üzerine çalışmalarını sürdürmüş, 
Avrupa çapında federalist hareketle-
rin milliyetçiliğe dayalı yıkıcı uygula-
malara karşı koyabileceği görüşünü 
geliştirmiştir. Buradan aldığı ilham-
la, hükümlü tutulduğu adanın ismi-
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ni alan Ventotene Manifestosu’nu 
yazmıştır. 

Ventotene Manifestosu, bir Avru-
pa anayasası fikrini ortaya atan ilk 
yazılı belgelerden biri olarak kabul 
edilmektedir. Manifesto, temelde 
faşist güçlere karşı Avrupa’da alına-
cak herhangi bir galibiyetin, eski tür 
ulus devlet merkezli ittifakların sür-
dürülmesi halinde faydasız kalacağı 
görüşüne dayanmaktadır. Dolayı-
sıyla Ventotene Manifestosu bir tür 
ulus-üstü Avrupa devletler federas-
yonunun kurulması gerektiğini ve 
böylece savaşların önüne geçilece-
ğini ortaya koymaktadır. 

1943’te serbest bırakılmasının ar-
dından Spinelli’nin çalışmaları, 
Avrupa Federalist Hareketi’nin ilk 
programını oluşturmuş ve kendisi-
ni de federal ve bütünleşmiş Avru-
pa idealinin öncü figürü haline ge-
tirmiştir. Spinelli 1970-1976 yılları 
arasında Avrupa Komisyonu üyeliği 
görevini üstlenmiş ve 1979 yılında 
Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi 
seçilmiştir.

Devamında, 14 Şubat 1984 tarihin-
de, Spinelli Planı olarak da adlan-
dırılan AB’nin kurulmasına ilişkin 
Antlaşma Taslağı AP’de kabul edilse 
de ulusal parlamentolarda gerekli 
onayı alamamıştır. Her şeye rağmen 
Spinelli’nin daha ileri kurumsal en-
tegrasyon ideali, Avrupa Tek Senedi 
(1987) ve Maastricht Antlaşma-
sı’nın (1993) öncülü kabul edilmek-
tedir. Altiero Spinelli, 1986 yılında 
hayatını kaybetmiştir. 
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Stauder Davası  
(Stauder Case)

–İlke GÖÇMEN–

Stauder davası, Case 29/69 sayı ve 
12 Kasım 1969 karar tarihli olup 
özellikle Avrupa Birliği (AB) temel 
haklar rejimi ile ilgilidir.

Stauder davasının maddi ve hukuki 
vakaları şöyle özetlenebilir. Tereya-
ğı üretimi, AB önlemleri neticesin-
de aşırı artış göstermiş ve üretim 
bir türlü azaltılamayınca tüketimin 
arttırılması hedefine geçilmiştir. Bu 
arka planda, Komisyon’un 69/71 
sayılı Kararı ile belirli sosyal refah 
sistemleri çerçevesinde yararlanı-
cılara indirimli tereyağı satışı ya-
pılabilecektir. 69/71 sayılı Kararı 
md. 4 uyarınca: “Üye Devletler, … 
[yararlanıcıların] yalnızca kendi ad-
larına çıkarılan bir kupon karşılığın-
da tereyağı alabilmesini sağlamak 
için gerekli tüm önlemleri alır”. Bay 
Stauder, savaş mağduru aylığı alan 
bir kişi olarak Almanya’da / Ulm’da 
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ikamet etmektedir ve bu sistemden 
yararlanmaktadır. Bay Stauder, ya-
rarlanıcılardan adlarını açıklaması-
nın istenmesini ve bunun satıcılara 
iletilmesini temel haklara aykırı bul-
maktadır. Bay Stauder, bu nedenle, 
bir yandan Alman Anayasa Mahke-
mesi’ne temel hak ihlali iddiasıyla 
anayasal şikayette bulunmuş, diğer 
yandan Alman İdare Mahkemesi’n-
de Ulm şehrine karşı dava açmıştır. 
Alman İdare Mahkemesi, ulusal hu-
kukun koruduğu temel haklar ışığın-
da Komisyon Kararı’nın hukuka uy-
gunluğu konusunda makul şüpheler 
olduğu kanaatiyle meseleyi ön ka-
rar prosedürü aracılığıyla Avrupa 
Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) ta-
şıyarak AB hukukunun yorumunu 
talep etmiştir.

Stauder kararı ile AB hukukunda 
temel hakların korunması rejimi 
üstünde durulmuştur. ABAD’a göre 
“temel haklar, [AB hukukunun 
genel ilkeleri] ile teminat altına 
alınmış olup [ABAD] tarafından ko-
runmaktadır”. 69/71 sayılı Karar, 
belirli sosyal yardım alıcıları tüke-
tici kategorilerine normal fiyatının 
altında bir fiyatla tereyağı satışı ya-
pabilmek, dahası bu satışın doğru 
nihai tüketiciye yapıldığından emin 
olmak adına belirli bir yöntem ge-
liştirmiştir. 69/71 sayılı Karar md. 
4, Alman dilinde “ad belirten bir 
kupon” ibaresine yer verse de di-
ğer diller “ilgili kişiye ait bir kupon” 
ibaresine yer vermektedir. O hal-
de, öncelikle, bu maddenin tam 
olarak hangi yöntemleri belirttiği 
belirlenmelidir. 69/71 sayılı Karar, 
“birörnek uygulama ve dolayısıyla 

birörnek yorum gerekliliği” uyarın-
ca, dört dildeki tüm versiyonlar ışı-
ğında “yaratıcısının gerçek niyeti ve 
erişmeye çalıştığı amaç temelinde” 
yorumlanmalıdır. Böyle bir davada 
en liberal yorum öne geçmelidir, 
zira kararı yaratanların bazı Üye 
Devletlerde, diğerlerine nazaran, 
daha sıkı yükümlülükler vazetmeyi 
amaçladığı kabul edilemez. O halde, 
ilgili madde yararlanıcıların adları 
ile tanımlanmasını yasaklamamakla 
birlikte, gerektirmez. Maddenin bu 
yorumu AB hukukunun genel ilkele-
ri ile teminat altına alınmış olan te-
mel haklara halel getirmez. Stauder 
kararı, bu yönüyle, AB hukukunun 
genel ilkeleri kategorisini ve onun 
bir parçası olarak temel hakları ilk 
kez onaylayan karar olmuştur. Stau-
der kararı, bu yönden, Internationa-
le Handelsgesellschaft davası (Case 
11/70) ve Nold davası (Case 4/73) 
ile takip edilmiştir. 

Stockholm Sözleşmesi 
(Stockholm Convention)

–İlke GÖÇMEN–

Stockholm Sözleşmesi ile, Batı Avru-
pa devletlerinden bir kısmının (Altı-
lar) başlattığı Avrupa bütünleşmesi 
karşısında yedi devlet (Yediler) Av-
rupa Serbest Ticaret Birliği’ni kur-
muştur. Esasen gerek Altılar gerek 
Yediler, kendi aralarında ekonomik 
bütünleşme hedefi ile yola çıkmıştır, 
ancak araç seçimi noktasında birbir-
lerinden ayrılmıştır. Altılar, bir güm-
rük birliği ve ortak pazar kurmak 
suretiyle kendi aralarında malların 
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serbest dolaşımı, kişilerin serbest 
dolaşımı, hizmetlerin serbest dola-
şımı ve sermayenin serbest dolaşı-
mını sağlamayı ve dışarıya karşı da 
ortak ticaret politikası belirlemeyi 
tercih etmiştir. Yediler ise bir serbest 
ticaret alanı kurmak suretiyle kendi 
aralarında sanayi ürünlerinde mal-
ların serbest dolaşımını sağlamayı, 
dışarıya karşı ise her devletin kendi 
ulusal ticaret politikasını belirleme-
sini tercih etmiştir. 

Stockholm Sözleşmesi ile ilgili temel 
bilgiler şöyle belirtilebilir. Bu Sözleş-
me; Avusturya, Danimarka, Norveç, 
Portekiz, İsveç, İsviçre ve Birleşik 
Krallık arasında “Avrupa Serbest Ti-
caret Birliği’ni Kuran Sözleşme” adı 
altında, Fransızca ve İngilizce resmi 
dillerinde, 44 maddeden ve 7 adet 
Ek’ten ibaret olmak üzere, Sto-
ckholm’de, 4 Ocak 1960 tarihinde 
imzalanmış, 3 Mayıs 1960 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir (md. 1, 38, 40). 
İzlanda 1 Mart 1970 tarihinde, Fin-
landiya 1 Ocak 1986 tarihinde ve 
Lihtenştayn 1 Eylül 1991 tarihinde 
Sözleşme’ye taraf olmuştur (md. 
41). Danimarka ve Birleşik Krallık 
1 Ocak 1973 tarihinde, Portekiz 1 
Ocak 1986 tarihinde, Avusturya, Fin-
landiya ve İsveç ise 1 Ocak 1995 tari-
hinde Sözleşme’den çekilmiştir (md. 
42). Dolayısıyla, Sözleşme tarafları, 
bugün itibariyle, Norveç, İsviçre, İz-
landa ve Lihtenştayn olmaktadır. 

Stockholm Sözleşmesi’nin içeriği 
ile ilgili temel bilgiler şöyle belirti-
lebilir. Ana hatlarıyla, bu Sözleşme 
uyarınca, bir uluslararası örgüt ola-
rak Avrupa Serbest Ticaret Birliği 

kurulmuştur (md. 1). Birliğin amacı, 
diğerlerinin yanında, öz olarak, adil 
rekabet koşulları altında, üyeleri ara-
sındaki ticareti ilerletmektedir (md. 
2). Bunun için, üyeler arası ticarette, 
belirli mallar (özellikle sanayi malla-
rı) yönünden, gümrük vergisi ve eş 
etkili vergileri azaltmak ve kaldırmak 
ile ayrımcı veya koruyucu iç vergi 
uygulamamak ile ilgili düzenleme-
ler öngörülmüştür (özellikle md. 3, 
6, 8, 21). Üyeler, bu düzenlemelerin 
etkili ve uyumlu biçimde uygulan-
ması için, gümrük idareleri arasın-
daki işbirliği ile ilgili olanlar dahil, 
gerekli önlemleri almalıdır (md. 9). 
Ayrıca, Üye Devletler arası ticarette, 
belirli mallar (özellikle sanayi mal-
ları) yönünden, miktar kısıtlamaları 
da kural olarak azaltılmalı ve kaldı-
rılmalıdır (md. 10–12, 21). Bunun 
dışında, devlet yardımları, kamu te-
şebbüsleri, rekabet, mal ticareti ile 
bağlantılı iş kurma, anti damping ve 
anti sübvansiyon, güvenlik istisnala-
rı, ödeme dengesi zorlukları, belirli 
sektörlerdeki zorluklar ile ilgili kural-
lar getirilmiştir (md. 13–20). Tarım 
ürünleri ile balıkçılık ve diğer deniz 
ürünleri, kural olarak kapsam dışı tu-
tulmuş ve özel kurallara bağlanmıştır 
(md. 21–28). 

Stockholm Sözleşmesi ile getirilen 
kurumsal yapı ile ilgili temel bilgiler 
şöyle belirtilebilir. Sözleşme ile Birlik 
organı olarak Konsey kurulmuştur 
(md. 1). Konsey, her üyenin bir oy 
hakkına sahip bir temsilcisi ile olu-
şacaktır (md. 32). Konsey, örneğin 
genel istişareler ve şikayet prose-
dürü çerçevesinde olanlar (md. 31) 
gibi, bu Sözleşme ile kendisine veri-
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len yetkileri ve işlevleri kullanır, bu 
Sözleşme’nin uygulanmasını ve işle-
yişini denetler, Birliğin hedeflerine 
erişmeyi ilerletmek için alınabilecek 
eylemleri değerlendirir, diğer dev-
letler veya uluslararası örgütler ile 
yakın bağlar kurmayı kolaylaştırır, 
kendisine görevlerinde yardımcı ol-
mak üzere organ kurabilir (md. 32). 
Konsey, Karar veya Tavsiye şeklinde 
karar alabilir ve Kararlar tüm üyeler 
üstünde bağlayıcıdır (md. 32). Kon-
sey, aksi öngörülmedikçe, oybirli-
ği ile karar alır ve herhangi bir üye 
olumsuz oy vermedikçe oybirliği 
sağlanmış kabul edilir (md. 32).

Stockholm Sözleşmesi, 21 Haziran 
2001 imza ve 1 Haziran 2002 yü-
rürlük tarihli Vaduz Sözleşmesi ile 
revize edilmiştir. Dahası, Sözleşme, 
uygun olduğunda Avrupa Serbest 
Ticaret Birliği Konseyi tarafından da 
değişikliğe uğratılabilmektedir (md. 
44). 
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Stratejik Ortaklık 
(Strategic Partnership) 

–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–

Stratejik ortaklık kavramı, Avrupa 
Birliği (AB) tarafından hukuki ya 
da siyasi bir düzeyde tanımlanma-
mıştır. Bununla birlikte AB, Avrupa 
Güvenlik Stratejisi (European Secu-
rity Strategy) çerçevesinde, stratejik 
ortak olarak tanımladığı ülkeler ile 
karşılıklı ilişkileri geliştirmeyi amaç-
lamıştır. Stratejik ortaklık kavramı ilk 
defa 1998 yılında Rusya’nın yaşadığı 
finansal kriz sonrasında gündeme 
gelmiştir. Rusya’nın yaşadığı eko-
nomik krizden kurtulması için sağ-
lanacak olan yardımlar ve destek 
düzenlenirken ülke için “stratejik or-
tak” kavramı kullanılmıştır. Kavram, 
Avrupa Güvenlik Stratejisi Belge-
si’nde (2003) ABD için kullanılması 
ile daha fazla ön plana çıkmış, sözü 
edilen belgede AB ve AB’nin strate-
jik ortağı olan ABD dünyada “iyili-
ğin gücü” olarak tanımlanmışlardır. 
Bununla birlikte Güvenlik Stratejisi 
Belgesi’nde, Kanada, Çin, Japonya 
ve Hindistan, AB’nin stratejik ortak-
lık geliştirmek istediği ülkeler olarak 
belirtilmiştir. Lizbon Antlaşması’nın 
21. ve 22. maddesi, stratejik ortaklık 
kurulmasının normatif bir temelde 
üzerinde mümkün olduğunu belir-
terek ortaklık kurmanın kriterlerini 
belirlemiştir. 2010 yılında AB Kon-
seyi tarafından stratejik ortaklığın 
önemli bir dış politika aracı olarak 
kullanılmasının gerekliliği üzerinde 
durulmuştur. AB, stratejik ortaklık 
aracıyla, ikili anlaşmalar imzalaya-
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rak dış politikadaki önemli aktörler-
le ilişkilerini düzenlemektedir. ABD, 
Kanada, Çin, Japonya ve Hindis-
tan’ın yanı sıra Brezilya, Güney Kore, 
Güney Afrika da AB’nin stratejik or-
takları olarak tanımlanan ülkelerdir. 
Stratejik ortaklık önerisi Avrupa 
Komisyonu tarafından yapılmakta-
dır. Teklif, Konsey’e iletilmekte, üye 
ülkeler tarafından onaylandıktan 
sonra Avrupa Parlamentosundan 
görüş istenerek resmi bir ortaklık 
açıklaması yapılmaktadır. Stratejik 
ortaklığın ticaret ve yatırımın arttı-
rılması, uluslararası işbirliğinin ve 
çoktaraflılığın geliştirilmesi ve gü-
venlik alanında yük paylaşımı yapıl-
ması olmak üzere üç temel bileşeni 
vardır. Bununla birlikte, terörizmle 
mücadele, iklim değişimi, kalkınma 
ile ilgili konular da stratejik ortaklık 
kapsamında AB’nin ortakları ile or-
taklaşa çözmeye çalıştığı konulardır. 
2016 Avrupa Birliği Küresel Strate-
jisi AB’nin dış politikada bir aktör 
olarak etkinliğini arttırmaya çalışsa 
da, bu belgede de stratejik ortaklık-
la ilgili net bir tanım yapılmamakta-
dır.

Stratejik ortaklık, son dönemlerde 
Türkiye-AB ilişkileri açısından da kul-
lanılan bir kavram olmuştur. Fransa 
ve Almanya’nın çeşitli dönemlerde 
dillendirdikleri ve son dönemde 
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 
önerisiyle yeniden gündeme gelen 
tam üyelik yerine stratejik ortak-
lık seçeneği, Türkiye ve AB ilişkileri 
bağlamında da kullanılmaya başlan-
mıştır. 2018 yılında Avrupa Komis-
yonu’nun genişlemeden sorumlu 
üyesi Johannes Hahn, “gelecek yıl-

larda ikili ilişkilerde Türkiye’nin AB 
üyeliğine değil, stratejik ortaklığa 
yoğunlaşılması gerektiği” cümleleri 
ile Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği 
açısından stratejik ortaklık kavramı-
nın altını çizmiştir. Bununla birlikte 
Türkiye, tam üyelik hedefinden ta-
viz vermemekte, ilişkilerin stratejik 
ortaklık zemininde devam etmesini 
kabul etmemektedir. 
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Stratejik Özerklik 
(Strategic Autonomy) 

–Hatice YAZGAN–

Stratejik Özerklik (otonomi) kavra-
mı, Daimî Yapılandırılmış İşbirliği 
(PESCO) ve Avrupa Savunma Fonu 
gelişmeleri ve Fransa Cumhurbaş-
kanı Emmanuel Macron’un başta 
2017 yılında Sorbonne Üniversite-
si’nde yaptığı konuşma ile son za-
manlarda daha fazla gündeme gel-
meye başlamıştır. Genel bir ifadeyle 
stratejik özerklik kavramı ile ilgili tar-
tışmalar, Avrupa Birliği (AB) bünye-
sindeki özerk güvenlik ve savunma 
kurum ve politikalarının olabilirliği-
ni ve gerekliliğini ve Birliğin en yakın 
güvenlik ilişkilerinin bulunduğu ABD 
ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgü-
tü (NATO) ile ilişkilerinin değerlen-
dirilmesi konularını kapsamaktadır. 
Stratejik özerklik tartışmaları içinde, 
çoğunluğu NATO üyesi olan üye ül-
kelerin ABD ile ilişkileri, ABD’nin AB 
üyesi ülkelerin NATO’nun savunma 
harcamalarına daha fazla katılmala-
rını talep eden yük paylaşımı konu-
ları, AB üyesi ülkeler arasında ABD 
ve NATO ile ilişkilere dair görüş ay-
rılıkları gibi konular yer almaktadır. 
1998 yılında dönemin ABD Dışişle-
ri Bakanı Madeleine Albright NATO 
toplantısında AB’nin kendine özgü 
yapı ve politikalarla ortaya çıkma-
ya başladığı Saint Malo Zirvesi ge-
lişmelerinin ardından AB ile ABD 
arasındaki gelişmeleri belirleyecek 
ve 3D (de-linking, decoupling, disc-
riminating) olarak bilinen kavramı 
ortaya atmıştır.

Yıllar içinde çeşitli gelişmelerle sü-
regelen AB-ABD ilişkilerinde gün-
demde olan stratejik özerklik konu-
su günümüzde başta Brexit etkisi ve 
ardılı gelişmeler kapsamında da tar-
tışılır olmuştur. AB ile ilgili çalışma-
larıyla tanınan bir düşünce kuruluşu 
olan European Council on Foreign 
Relations (ECFR) tarafından AB üye 
ülkelerinin stratejik özerkliğe yak-
laşımlarıyla ilgili gerçekleştirilen bir 
çalışma, stratejik özerklik kavramı-
nın içeriği ile ilgili üye ülkelerde net, 
ortak bir görüş olmadığı yönünde 
olup, ECFR çalışmasında özerkliğin 
“karar almada özerklik”, “askeri ve 
sivil yeteneklerin oluşturulmasını 
da içeren eylem ya da operasyon 
özerkliği” ve “istihbarat ve veri 
toplamayı da içeren bilgi özerkliği” 
şeklinde değerlendirildiği görül-
mektedir. ECFR’nin çalışmasında, 
AB üye ülkelerinin, stratejik özerk-
liğin AB tarafından ABD’nin eleşti-
rilerine cevap olarak geliştirildiği, 
bu bağlamda AB’nin daha bağımsız 
hareket edebilmek için gereken ye-
teneklerine odaklanmak yerine ABD 
ile ilişkilerin ön planda olduğu ve 
Fransa’nın öncülük ettiği bir kavram 
olduğu algısına işaret edilmektedir. 

Farklı resmi AB belgelerinde geçen 
stratejik özerklik kavramından Av-
rupa Birliği Küresel Stratejisinde 
de söz edilmektedir. Küresel Stra-
teji Belgesinde, Birliğin dış tehdit-
lere karşı korunması için sorumlu-
luk alması gerektiği belirtilmekte, 
Avrupalı NATO üyelerinin kolektif 
güvenliğe katkı sağlarken, gerekti-
ğinde özerk hareket etmesi gereği 
vurgulanmaktadır. Özellikle kolek-
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tif savunma konusunda NATO’nun 
önemi belirtilmekte ve NATO ile 
işbirliği içinde hareket edilmesi ge-
reği vurgulanmaktadır. Öte yandan, 
Strateji belgesinde AB’nin kendisini 
bir “güvenlik topluluğu” olarak güç-
lendirmesi ve bu yöndeki adımları-
nın Birliğin özerk hareket etmesini 
sağlaması konusu belirtilmektedir. 
Belgede ayrıca, AB üye devletleri-
nin özerk hareket edebilmeleri için 
sanayi ve teknolojik araçlara ihtiyaç 
duyacakları, savunma politikası ve 
harcamaları üye devlet sorumlu-
luğunda olsa da üye devletlerin bu 
gereksinimleri tek başına karşılama-
larının mümkün olmadığı belirtil-
mektedir. Bu bağlamda üye devlet-
ler arasında daha derin bir savunma 
işbirliğinin gerekliliğine vurgu ya-
pılmaktadır. Bu çerçevede özellikle 
Avrupa savunma sanayinin gelişti-
rilmesi amacıyla savunma araştır-
maları, teknolojileri ve taraflar arası 
işbirliğini desteklemek için fonlar 
yoluyla AB’nin üye devletlere des-
tek ve katkısı ortaya konmaktadır. 

Stratejik özerklik kavramının salt gü-
venlik alanında değil, ticaret, enerji 
ve diğer konularda da kullanıldığı 
görülmektedir. Sonuç itibariyle gü-
venlik ve savunma alanında AB’nin 
stratejik özerkliğinin sağlanması, 
Daimî Yapılandırılmış İşbirliği (PES-
CO) ve Avrupa Savunma Fonu geliş-
meleri ile son dönemde hız kazan-
sa da, gelişmelerin ABD ile ilişkiler, 
Brexit etkisi, AB üye ülkeleri arasın-
da stratejik kültür farklılıkları ve di-
ğer politika alanlarındaki görüş ayrı-
lıklarının etkisi gibi birtakım yapısal 
faktörlere bağlı olduğu belirtilme-

lidir. (Konunun Avrupa Ordusu’na 
ilişkin tartışmalar boyutu için Bkz. 
Avrupa Ordusu) 
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Stuttgart Bildirisi 
(Stuttgart Declaration) 

-Burak TANGÖR-

Stuttgart Bildirisi (Solemn Decla-
ration on European Union) Avru-
pa Toplulukları devlet ve hükümet 
başkanlarının 17-19 Haziran 1983 
tarihlerinde Almanya’nın Stutt-
gart kentindeki toplantısında ka-
bul edilmiştir. Resmi Bildiri, Avrupa 
Topluluklarının kurumları ve politi-
kalarıyla ilgili birçok konuyu ihtiva 
etmektedir. Bildiri, Toplulukların bir 
şekilde Avrupa Birliği’ne dönüştü-
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rülmesini hedefleyen ve kurumsal 
reform konusunu ciddi bir biçimde 
ele alan ilk girişimi olması açısından 
tarihi bir önem taşımaktadır. 

Stuttgart Bildirisi o dönem Avru-
pa Toplulukları Üye Devletlerinin 
Genscher-Colombo Planı’nda yer 
alan birçok konudaki yaklaşımlarını 
yansıtmakta ve Avrupa Siyasi İş-
birliğini geliştirmenin ve güvenliğin 
siyasi ve ekonomik boyutlarının na-
zara alınarak ortak eylemin önemini 
vurgulamaktadır. Bildiri; Konsey’in 
daha ileri bir bütünleşmeyi teşvik 
etmekteki rolünü açıklamakta ve 
dönem başkanının en az altı ayda 
bir Avrupa Parlamentosuna rapor 
vereceğini de teyit etmektedir.

Stuttgart Bildirisi, ‘Antlaşmalarda 
belirtilen karar alma prosedürlerinin 
uygulanmasının, Avrupa Toplulukla-
rı’nın hareket etme kapasitesini ge-
liştirmek için hayati önem taşıdığını’ 
öne sürmektedir (Paragraf 2.2.2). 
Bildiri, Avrupa Parlamentosunun 
artan rolünü kabul etmektedir. Av-
rupa Komisyonu başkanı atanma-
dan ve yeni Üye Devletler Topluluğa 
kabul edilmeden önce Parlamento 
ile bağlayıcı olmayan danışmalarda 
bulunmak için Genscher-Colombo 
Planı’ndaki öneriyi kabul etmekte-
dir. Danışma, tüm önemli uluslar-
arası anlaşmaları içerecek şekilde 
genişletilmektedir.

Bildiri, işsizlik ve enflasyonla mü-
cadele etmek ve ulusal ekonomiler 
arasında yakınlaşmayı teşvik etmek 
için bir “genel ekonomik strateji” 
den söz etmektedir. Avrupa Para Fo-

nu’nun geliştirilmesi de dahil olmak 
üzere Avrupa Para Sistemi’nin güç-
lendirilmesini önermektedir. İç Pa-
zar’ın tamamlanmasını ve bir sana-
yii stratejisinin geliştirilmesini temel 
Topluluk hedefleri olarak tanımla-
maktadır. Stuttgart Bildirisi’nin bir 
siyasi irade beyanı olması yüzünden 
yasal bir yaptırım söz konusu değil-
di; buna karşın üç yıl sonra Avrupa 
Tek Senedi ile Bildiride yer alan hu-
suslar yasallık kazanmıştır.
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Sürdürülebilir Avrupa 
Yatırım Planı (Sustainable 
Europe Investment Plan)

–T. Mesut EREN– 

Avrupa Komisyonu, hazırladığı baş-
ka bir iletişim belgesinde ise Avru-
pa Yeşil Mutabakatı’nda belirlenen 
iddialı hedefleri gerçekleştirebilmek 
için gerekli olan yatırımların finans-
manı ve kaynak yaratılmasıyla ilgili 
olarak öngörülen bir yatırım planı-
nın sonuçlarını ortaya koymuştur. 
Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı, 
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yatırım 
ayağını oluşturmaktadır. Sürdürü-
lebilir bir Avrupa, ekonominin tüm 
sektörlerinde önemli yatırımlar ya-
pılmasını gerektirmektedir. Bu plana 
göre, 2030 iklim ve enerji hedefleri-
ne ulaşmak, 2030 yılına kadar geçen 
her yılda 260 milyar Avro tutarında 
ek bir yatırım gerektireceği tahmin 
edilmektedir. Sürdürülebilir Avrupa 
Yatırım Planı’nın, önümüzdeki on 
yıl içinde, Avrupa Birliği (AB) bütçe-
si ve ilgili araçlarla birlikte en az 1 
trilyon Avro’luk özel sektör ve kamu 
sektörü tarafından gerçekleştirile-
cek sürdürülebilir yatırımları hare-
kete geçirmesi beklenmektedir. Bu 
yatırım planı, sürdürülebilirlik dönü-
şümü için kapsamlı bir çerçeve orta-
ya koymakta olup, iklim, çevresel ve 
sürdürülebilir geçişle ilgili sosyal ya-
tırımları hedefleyecektir. Sürdürü-
lebilir Avrupa Yatırım Planı, aşağıda 
belirtilen üç ardışık aşamada iklime 
zarar vermeyen, yeşil bir ekonomiye 
geçişi mümkün kılacaktır: 

Birincisi, Plan, önümüzdeki on yıl 
içinde AB bütçesi aracılığıyla en az 1 
trilyon Avro’luk sürdürülebilir yatırı-
mı harekete geçirecektir. Ayrıca, AB 
bütçesi, kamu harcamalarının daha 
büyük bir kısmını iklim ve çevreye 
ayıracaktır. Artan kamu harcamala-
rı verilecek garantiler özel sektörü 
de finansman sağlamaya itecek ve 
Adil Dönüşüm Mekanizması aracılı-
ğıyla bu zorlu dönüşümden en çok 
etkilenen bölgelerde kamu sektörü 
yatırımlarını kolaylaştırarak dönüşü-
mün adil bir şekilde gerçekleşmesi-
ne yardımcı olacaktır. 

İkinci olarak, plan, özel yatırımcılar 
ve kamu sektörü için elverişli bir 
çerçeve yaratacaktır. Uygun ma-
liyetli, eşitlikçi, adaletli ve sosyal 
açıdan dengeli bir dönüşümü sağ-
lamayı amaçlayacaktır. Finansal 
kurumlar ve özel yatırımcılar, plan-
lanan yatırımların sürdürülebilir 
yatırım olduğunu doğru bir şekilde 
ayırd edebilmek için belli araçla-
ra sahip olmaları gerektiği planda 
vurgulanmıştır. Bu konuda özellikle 
AB’nin yaptığı sınıflandırma, enerji 
verimliliği ölçütü ve sürdürülebilirlik 
kontrolü yol gösterici olacağı belir-
tilmiştir. Kamu sektörü için, Avrupa 
Sömestri, Çevresel Uygulama İnce-
lemesi, Enerji Birliği kapsamında-
ki Ulusal Enerji ve İklim Planları ve 
sektörel çevre mevzuatı kapsamın-
da gerekli planlar, yatırım ihtiyaçla-
rının uygun şekilde tanımlanmasına 
olanak sağlayacaktır.  

Üçüncüsü, planın, sürdürülebilir 
projelerin belirlenmesi, yapılandı-
rılması ve yürütülmesinde kamu 
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idarelerine ve proje geliştiricilerine 
özel olarak uyarlanmış destekler 
sağlaması öngörülmüştür. Kamu 
makamlarına mali ihtiyaçları değer-
lendirme ve ardından yatırımı plan-
lama konularında verilecek desteğin 
yanında planın, kamu ve özel proje 
ortaklarına için düşünülen doğru-
dan desteğin de güçlendirilmesine 
yardımcı olacağı vurgulanmıştır. 

Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı, 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri-
nin uygulanması için vazgeçilmez 
bir destek olacaktır. Bu, Avrupa Ye-
şil Mutabakatı’nda belirtildiği gibi, 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri-
ni AB’nin politika oluşturma ve bu 
alanlardaki her eyleminin merke-
zine koyma taahhüdü ile tutarlıdır. 
Yukarıda da belirtildiği gibi, 2030 
iklim ve enerji hedeflerine ulaşmak 
için yılda 260 milyar Euro ek yatırım 
gerektiği tahmin edilmektedir. Bu 
rakam temel olarak enerji ile ilgi-
li yatırımları, binaları ve ulaştırma 
sektörünün bir kısmını oluşturan 
araçları içermektedir. Yapılan tah-
minlere göre, Sektör başına ortala-
ma yatırım ihtiyacı en çok binaların 
yenilenmesinde ortaya çıkmaktadır. 
Bu yatırım planlamalarının zaman 
içinde güncellenmesi gerektiği de 
planda vurgulanmıştır. Biyolojik çe-
şitlilik kaybı ve kirliliği, doğal ser-
mayenin korunması ve döngüsel 
ve mavi ekonomiye destek, beşeri 
sermaye ve sosyal yatırımlar dâhil 
olmak üzere daha geniş çevresel 
zorlukların üstesinden gelmek için 
başta tarım olmak üzere diğer sek-
törlerde de dönüşümle ilgili önemli 
yatırımlar gerekli olacaktır.
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Sürdürülebilir Kalkınma 
için Finansman 
(Sustainable 
Development Aid) 

–Zelha ALTINKAYA–

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Millet-
ler Kalkınma İçin Finansman Uluslar-
arası Konferansı’nda 193 Birleşmiş 
Milletler (BM) üyesi ülkenin ortak-
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lığıyla imzalanan bir anlaşma olan 
Addis Ababa Eylem Gündemine ta-
raftır. 2030 gündeminin ayrılmaz bir 
parçası olan bu program, finansal 
ve finansal olmayan araçların etkin 
kullanımı ve içsel eylemler ve sağ-
lam politikalar ön planda tutularak 
uygulanması için yeni bir paradigma 
oluşturmaktadır. 

Belirlenen faaliyet alanları şunlar-
dır: yerli kamu kaynakları, yurtiçi ve 
yurtdışı özel işletme ve finans, ulus-
lararası kalkınma işbirliği, kalkınma 
için bir motor olarak uluslararası ti-
caret, borç ve borç sürdürülebilirli-
ği, sistemik konular, bilim, teknoloji, 
yenilik ve kapasite geliştirme.

Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma 
Fonu ve Avrupa Sürdürülebilir Kal-
kınma Garanti Fonu kurulmuştur 
ve bunlar, sürdürülebilir kalkınmayı 
hedefleyen AB Dış Yatırım Planının 
birer parçasıdır. 

AB’nin Afrika, Karayip ve Pasifik ül-
keleriyle (AKP) gelecekteki ilişkisini 
yeniden tanımlamak için müzakere-
ler 2020’de sona eren Cotonou an-
laşması üzerinde yeniden tanımlan-
maktadır. Anlaşma yoksulluğun azal-
tılmasına, istikrarın artırılmasına ve 
AKP ülkelerinin küresel ekonomiye 
dahil edilmesine yardımcı olmuştur. 
AB, kalkınma yardımlarının etkin bir 
şekilde harcanmasına özen göster-
mektedir. Bu bağlamda, aşağıdakiler 
de dahil olmak üzere birçok uluslar-
arası anlaşmayı onaylamıştır: 2005 
Paris Deklarasyonu ve 2008 Accra 
Eylem Planı, 2011 Busan çıktı dökü-
manı, 2016 Nairobi çıktı dökümanı. 
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Sürül Davası   
(Sürül Davası)

–İlke GÖÇMEN–

Sürül davası, C–262/96 sayı ve 4 Ma-
yıs 1999 karar tarihli olup özellikle 
Türkiye – Avrupa Birliği (AB) ortak-
lık hukukunun maddi boyutu –Türk 
işçileri ve aile üyeleri– ile ilgilidir.

Sürül davasının maddi ve hukuki va-
kaları şöyle özetlenebilir. Bay Sürül 
öğrenim görmek amacıyla 1987’de 
Almanya’ya giriş yapmış, eşi Bayan 
Sürül 1991’de aile birleşimi amacıy-
la Almanya’da kendisine katılmıştır. 
Bay Sürül, bir yandan okurken, diğer 
yandan çalışma izni çerçevesinde 
belirli bir işveren yanında haftada 
16 saate kadar çalışmaktadır, ancak 
Bayan Sürül’e çalışma izni verilme-
miştir. Bayan Sürül, 14 Eylül 1992’de 
doğum yapmıştır ve 1993 yılında da 
Alman hukuku çerçevesinde düşük 
gelirli kişilere verilen aile yardımını 
almaya başlamıştır. Alman hukuku 
1 Ocak 1994 itibariyle değişmiştir. 
Buna göre Alman vatandaşları, ken-
dilerinin ve çocuklarının mutat mes-
kenleri ilgili bölgede bulunuyorsa, 
başka bir belge aranmaksızın, aile 
yardımına hak kazanmaktadır. Buna 
karşın, yabancılar, kendilerinin ve 
çocuklarının mutat meskenleri ilgili 
bölgede bulunsa bile, ancak belirli 
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bir tür (koşulsuz) ikamet iznine sa-
hip olduklarında aile yardımına hak 
kazanmaktadır. Yetkili makam, Ba-
yan Sürül koşullu ikamet iznine sa-
hip olduğundan aile yardımını kes-
miştir. Bayan Sürül, buna karşı, 3/80 
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) 
md 3(1)’deki vatandaşlık temelinde 
ayrımcılık yasağına dayanarak ulu-
sal mahkeme önünde dava açmıştır. 
Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar 
prosedürü aracılığıyla Avrupa Birli-
ği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıya-
rak AB hukukunun yorumunu talep 
etmiştir.

ABAD, Sürül kararı ile şu tespitlerde 
bulunmuştur. İlk olarak, 3/80 sayılı 
OKK md. 3(1) doğrudan etkili midir 
sorusu yanıtlanmıştır. ABAD’a göre 
Demirel davasından (Case 12/86) 
bu yana belirtildiği üzere, “…üçüncü 
devletler ile [Birlik] tarafından ak-
dedilen bir anlaşmanın bir hükmü, 
anlaşmanın lâfzı, amacı ve niteliği 
göz önünde tutularak uygulanması 
veya etkisi ile ilgili olarak herhangi 
bir müteakip önlemin alınmasına 
konu olmaksızın açık ve kesin bir yü-
kümlülük içeriyorsa doğrudan etkili 
kabul edilmelidir”. Sevince davasın-
dan (C–192/89) bu yana belirtildiği 
üzere, aynı koşullar, OKK’lar için de 
geçerlidir. 3/80 sayılı OKK md. 3(1); 
açık, kesin ve koşulsuz biçimde, Üye 
Devletlerden birinin ülkesi içinde 
ikamet eden ve 3/80 sayılı OKK’nın 
kendisine uygulanabilir olduğu kişi-
lere yönünden vatandaşlık temelin-
de ayrımcılık yasağı getirmektedir. 
Eşit muamele kuralı, kesin bir sonuç 
yükümlülüğü ortaya koymaktadır, 
bu bakımdan herhangi bir mütea-

kip önlemin alınmasını gerektirmez 
ve doğası gereği bir birey tarafından 
ulusal mahkeme önünde kullanıla-
bilir. Kaldı ki gerek ilgili OKK’nın ge-
rek alakalı olduğu Ankara Anlaşma-
sı’nın amacı ve niteliği de doğrudan 
etkiye elverişliliği göstermektedir. 
Sonuç olarak, 3/80 sayılı OKK md. 
3(1) doğrudan etkilidir. Sürül kararı, 
bu yönüyle, söz konusu maddenin 
doğrudan etkili olduğunu ortaya ko-
yan ilk karar olması nedeniyle önem 
taşımaktadır.

İkinci olarak, 3/80 sayılı OKK md. 
3(1)’in kapsamı üstünde durulmuş-
tur. İhtilaflı aile yardımının 3/80 sa-
yılı OKK md. 4(1/h) anlamında aile 
yararı olduğu, dolayısıyla kapsam 
içinde kaldığı tartışılmamakla bir-
likte, Almanya’ya göre Bayan Sürül 
3/80 sayılı OKK’nın uygulanabilir 
olduğu kişiler arasında yer alma-
maktadır. ABAD, açıkça zikretmese 
de, ortaklık hukukunun mümkün 
olduğu ölçüde AB hukuku ile para-
lel yorumlanacağından hareketle, 
1408/71 sayılı Tüzük’teki “işçi” tanı-
mını, 3/80 sayılı OKK’ya aktarmıştır. 
Buna göre “işçi, istihdam ilişkisinin 
varlığından bağımsız olarak, tek bir 
risk bakımından bile olsa, zorunlu 
veya ihtiyari temelde, genel veya 
özel bir sosyal güvenlik sistemi ta-
rafından kapsanan kişidir”. Bayan 
Sürül, zorunlu emeklilik sigortası ile 
kapsandığı dönemde kendi başına 
işçi sıfatını taşırken, Bay Sürül’ün iş 
kazalarına karşı zorunlu sigorta ile 
kapsandığı dönemde de onun aile 
üyesi olarak 3/80 sayılı OKK’nın kap-
samı içerisindedir. Sürül kararı, bu 
yönüyle, 3/80 sayılı OKK’nın uygula-
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ma alanını ortaya koyan kararlardan 
birisi olmuştur.

Üçüncü olarak, vatandaşlık teme-
linde ayrımcılık yasağının etkileri 
üstünde durulmuştur. ABAD’a göre 
3/80 sayılı OKK md. 3(1) gereği, 
“bir Üye Devletin mevzuatı, bir Türk 
vatandaşına kendi vatandaşlarına 
uygulanandan daha fazla veya ağır 
koşulları vazedemez”. Alman mev-
zuatına göre Alman vatandaşları, 
kendilerinin ve çocuklarının mutat 
meskenleri ilgili bölgede bulunu-
yorsa aile yardımına doğrudan hak 
kazanırken yabancılar, kendilerinin 
ve çocuklarının mutat meskenleri 
ilgili bölgede bulunsa bile, ancak ko-
şulsuz ikamet iznine sahip oldukla-
rında aile yardımına hak kazanmak-
tadır. Koşulsuz ikamet izni koşulu, 
o devletin kendi vatandaşına uygu-
lanmamakta ve yalnızca yabancılara 
uygulanmakta olduğundan vatan-
daşlık temelinde eşitsiz muamele 
doğurmakta, bir başka deyişle ay-
rımcılık oluşturmaktadır. Böyle bir 
ayrımcılık, onu haklı göstermeye yö-
nelik herhangi bir argümanın yoklu-
ğunda, 3/80 sayılı OKK ile uyumsuz-
dur. Sürül kararı, bu yönüyle, Türki-
ye – AB ortaklık hukukundaki Türk 
işçilerine ve aile üyelerine yönelik 
vatandaşlık temelinde ayrımcılık ya-
sağının kayda değer sonuçlar doğu-
rabileceğine örnek oluşturan karar-
lardan birisidir. 

Dördüncü olarak, verilecek kararın 
zamansal etkileri üstünde durul-
muştur. Almanya, Fransa ve Birleşik 
Krallık, somut uyuşmazlıkta 3/80 
sayılı OKK md. 3(1) ile uyumsuzluk 

bulunması halinde, verilecek ka-
rarın zaman bakımından geçmişe 
dönük etki etmemesi talebinde bu-
lunmuştur. ABAD’a göre, yerleşik iç-
tihat hukukuna göre, ön karar pro-
sedürü çerçevesinde Birlik hukuku 
kuralı yorumlandığında “yürürlüğe 
girdiği andan itibaren anlaşılması 
ve uygulanması gerektiği şekliyle o 
kuralın anlamı ve kapsamını açıklığa 
kavuşur ve gerektiğinde tanımla-
nır”. Dolayısıyla yorumlanan kural, 
ön karar prosedürü çerçevesindeki 
“karardan önce ortaya çıkan veya 
tamamlanan hukuki ilişkilere de 
uygulanabilir ve uygulanmalıdır”. 
Bununla birlikte, istisnai olarak, hu-
kuki kesinlik ilkesi çerçevesinde, iyi 
niyetle tamamlanan hukuki ilişkileri 
sorgulanabilir kılmamak adına ka-
rarın geriye dönük etki doğurma-
sı sınırlanabilir. Gerek Taflan–Met 
(C–277/94) kararının 3/80 sayılı 
OKK’nın md. 3(1)’in doğrudan et-
kisi konusunda belirsiz bir durum 
yaratmış olma ihtimali gerek de bu 
maddenin bu karar ile ilk kez yo-
rumlanıyor oluşu, ayrıca aksi bir 
durumun Üye Devletleri sosyal gü-
venlik sistemlerinin finansmanında 
geçmişe dönük olarak karışıklık ya-
ratacağı gerçeği karşısında bu kara-
rın zamansal etkileri sınırlanmalıdır. 
Buna göre, 3/80 sayılı OKK md. 3(1), 
aynı konuyla ilgili olarak hâlihazırda 
dava açmış veya benzer hukuki giri-
şimlerde bulunmuş kişiler hariç, bu 
karar tarihinden önceki dönemler 
ile ilgili olarak kullanılamaz. Sürül 
kararı, bu yönüyle, ön karar prose-
dürü çerçevesinde alınan kararın 
zamansal etkilerine örnek oluşturan 
kararlardan birisidir.
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Sütunlu Yapı  
(Pillared Structure)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Avrupa Topluluğu ve Avrupa Birli-
ği’nin (AB) 1992 (Maastricht Ant-
laşması) ile 2009 (Lizbon Antlaşma-
sı) yılları arasındaki Avrupa bütün-
leşmesi sürecindeki hukuki yapısına 
yönelik Antik Yunan tapınaklarını 
çağrıştırmak üzere yapılan ve en çok 
rağbet gören tanımlamadır. 1. Sü-
tun Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu-
ğu (50 yıllığına süreli şekilde kurul-
duğu için 2002’de ortadan kalkana 
kadar), Avrupa Atom Enerjisi Toplu-
luğu ve Avrupa Topluluğu’ndan mü-
teşekkil yapıdır. 2. Sütun ortak dış 
ve güvenlik politikasını düzenler. 
3. Sütun ise Adalet ve İçişlerinde 
İşbirliği olarak kurulup, Amsterdam 
Antlaşması (1999) ile hukuki konu-
larda adli işbirliği alanının 1. Sütuna 

aktarılmasıyla birlikte sadece cezai 
konularda adli işbirliği ve polis iş-
birliğini düzenlemektedir. 1. Sütun 
Topluluk yöntemi olarak ulusüstü 
yapıda nitelenirken, 2. ve 3. sütun-
lar hükümetlerarası yapıda nitele-
nir. 2. sütunda tasarruflar yargısal 
denetimin dışında tutulmuş, 3. sü-
tunda ise Avrupa Birliği Adalet Di-
vanı’nın (ABAD) yargı yetkisi rızaya 
tabi kılınmıştır. 1. sütun ekonomik 
ve teknik yapıdaki düşük yoğunluklu 
politik meselelere ayrılmışken, 2. ve 
3. sütun yüksek yoğunluklu politika-
ları içermektedir ve bu yüzden yetki 
devrinin dozajı düşük tutulmuş ve 
karar alma temelde oy birliği meka-
nizmasına bağlanmıştır.

Kimi hukukçulara göre AB şemsiye 
kavram olarak bu üçlü sütunlu ya-
pıyı kuşatıcı bir yapı ve AB hukuku, 
bütün sütunlardaki hukuka şamil bir 
hukuk olarak tanımlanırken, daha 
isabetli şekilde 2. ve 3. sütuna iliş-
kin hukukun ve yapının, yani 1. sü-
tun dışındaki hukukun ve yapının, 
AB hukuku ve AB olarak nitelenmesi 
daha uygun bir tanımlama olacaktır. 
Yani Lizbon Antlaşması (2009) ön-
cesi AB, Avrupa Topluluğu’nu ikame 
eden bir yapı değildir. AB hukuku da 
bu süreçte Topluluk hukukunun sa-
hip olduğu ulusüstü niteliklere tam 
anlamıyla sahip değildir. 2. ve 3. 
sütunlarda otonom ve ulusüstü ni-
telikteki kurumlar olarak Komisyon, 
Avrupa Parlamentosu ve ABAD’ın 
yetkileri kısıtlanmıştır. Ayrıca tek 
kurumsal çerçeve bulunmasına rağ-
men, AB ve Topluluk kurumları da 
tam manasıyla örtüşmemektedir. 
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Lizbon Antlaşması sonrası yapıda 
ise, AB hukukunda özellikle hukuki 
araçları, oy birliği ile karar alma me-
kanizması, yargısal denetim meka-
nizması ve hukukunun etkisi itiba-
riyle ortak ve dış güvenlik politikası 
çerçevesinde, sütunlu yapının izleri-
nin sürdüğünü iddia etmek çok da 
yanlış bir iddia olmayacaktır.
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Tam Uyumlaştırma  
(Total Harmonization)

–İlke GÖÇMEN–

Tam uyumlaştırma, İç Pazar’a eriş-
meye yönelik tekniklerden pozitif 
bütünleşmenin aracı olan uyumlaş-
tırmanın türlerinden bir tanesidir. 
Tam uyumlaştırma, tanımı ve içe-
riği, hukuki sonuçları ve avantajları 
ve dezavantajları yönünden ele alı-
nabilir. 

Tam uyumlaştırma, bir Avrupa Birli-
ği (AB) tasarrufu ile bir konunun her 
yönüyle düzenlenmesi, dolayısıyla 
Üye Devletlerin farklı kurallarına 
yer kalmaması anlamına gelir. Tam 
uyumlaştırma tasarrufu, malların 

serbest dolaşımı üzerinden örnek-
lendirilirse genellikle iki kayda yer 
verir. Birincisi, bu tasarruf ile uyum-
lu malların, serbestçe ithal edilebi-
leceği ve pazarlanabileceği belirti-
lir. İkincisi, bu tasarruf ile uyumlu 
olmayan malların, üretimi ve satışı 
tamamen tek bir Üye Devlet içinde 
gerçekleşse bile, satılamayacağı be-
lirtilir. 

Tam uyumlaştırmanın hukuki so-
nuçları üçe ayrılabilir. Birincisi, tam 
uyumlaştırma tasarrufunun varlığı 
hâlinde Üye Devletin yetkisi, o ta-
sarrufun düzenlediği alanlar bakı-
mından, artık sona ermiş demektir. 
İkincisi, tam uyumlaştırma tasarru-
funun varlığı hâlinde Üye Devletler, 
artık, o tasarruf ile uyumsuz olan 
ulusal kurallarını haklı gösterebil-
mek için kurucu antlaşmadaki ser-
best dolaşımlar –temel serbestîler– 
ile ilgili istisna sebeplerini kullana-
maz. Üçüncüsü, tam uyumlaştırma 
tasarrufunun varlığı hâlinde Üye 
Devletlerin o tasarruf ile uyumlu 
olan ulusal kuralları, artık, kurucu 
antlaşmadaki serbest dolaşımlar 
–temel serbestîler– ışığında ele alı-
namaz. 

Tam uyumlaştırma, özellikle asgari 
uyumlaştırma ile kıyaslandığında, 
birtakım avantaj ve dezavantajlar 
taşır. Bir taraftan tam uyumlaştır-
ma, herkes için eşit şartlar oluş-
turduğundan özellikle ölçek eko-
nomisine (daha iyi) hizmet etme 
avantajını taşımaktadır. Öte taraftan 
tam uyumlaştırma, zaman zaman 
müzakerelerinin uzun sürebilmesi, 
değişiklik ihtiyacı olduğunda hızlı-
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ca değiştirilemeyebilmesi ve ulusal 
çeşitliliğe son verebilmesi gibi kimi 
dezavantajlar da taşımaktadır.
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Tamamen Ülke İçi İlişki 
Kuralı (Wholly Internal 
Rule) 

–İlke GÖÇMEN–

Tamamen ülke içi ilişki kuralı, İç Pa-
zar’a erişmeye yönelik tekniklerden 
negatif bütünleşme çerçevesinde 
karşımıza çıkmaktadır. Bu kural bu 
bağlama oturtulduktan sonra açık-
lanacaktır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 
temel serbestîler ile ilgili ortak çer-
çeve kullanmaktadır. Herhangi bir 
somut uyuşmazlık yönünden, birin-
ci aşamada, o somut uyuşmazlık ile 
ilgili olan ve o uyuşmazlığı çözecek 
düzenleme getiren bir Avrupa Bir-
liği (AB) tasarrufu, yani pozitif bü-
tünleşme, var mı diye bakılır. Eğer 

varsa uyuşmazlık ona göre çözülür. 
Eğer yoksa ikinci aşamada, o somut 
uyuşmazlık temel serbestîlerden 
herhangi birisinin uygulama alanı 
içinde kalıyor mu diye bakılır. Eğer 
kalıyorsa üçüncü aşamada, o somut 
uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal ön-
lem, temel serbestîler bakımından, 
vatandaşlık temelinde doğrudan 
ayrımcılık veya vatandaşlık temelin-
de dolaylı ayrımcılık veya kısıtlama 
oluşturuyor mu diye bakılır. Eğer 
oluşturuyorsa dördüncü aşamada, 
o somut uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulu-
sal önlem haklı gösterilebilir nitelik-
te mi diye –haklı gösterme– bakılır. 
Eğer haklı gösterilebilir nitelikte de-
ğilse AB hukukuna aykırılık oluşmuş 
demektir, dolayısıyla o önlem bir ke-
nara bırakılır ve somut uyuşmazlık 
temel serbestîler uyarınca çözülür.

Tamamen ülke içi ilişki kuralı yukarı-
daki ortak çerçevenin ikinci aşaması 
ile ilgilidir. Temel serbestîler, diğer-
lerinin yanında, bir somut uyuşmaz-
lık sınır aşırı unsur taşıyorsa uygula-
nabilir. Başka bir ifadeyle, bir somut 
uyuşmazlık tamamen bir ülkenin içi 
ile ilgiliyse temel serbestîler uygula-
ma alanı bulamaz. Sınır aşırı unsur, 
bir somut uyuşmazlıktaki durumu 
AB hukuku ile bağlayıcı etmeni oluş-
turan, bir başka deyişle AB hukuku-
nun tetiklenmesini sağlayan koşulu 
oluşturur. Bir uyuşmazlık yalnızca 
tek bir Üye Devlet ile ilgiliyse, bu 
anlamda tamamen ülke içi ilişki ola-
rak addediliyor veya sınır aşırı unsur 
içermiyorsa o uyuşmazlık o devletin 
hukukuna tabi olur. Buna karşılık bir 
uyuşmazlık tek bir Üye Devlet sını-
rını aşan nitelikte bir unsur ihtiva 
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ediyorsa o uyuşmazlık –bir temel 
serbestînin kapsamında kalmak için 
gerekli diğer koşulları da taşımak 
kaydıyla– AB hukukuna tabi olur. 

Tamamen ülke içi ilişki kuralına 
örnek olarak Moser kararı (Case 
180/83) ve Pistre kararı (C–321/94, 
C–322/94, C–323/94 and C–324/94) 
gösterilebilir.
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Tamamlayıcı Yetki 
(Complementary 
Competence)

–A. Aslı BİLGİN–

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) md. 2’de düzenle-
nen yetki kategorilerinden bir tanesi 
olan tamamlayıcı yetki, Avrupa Bir-
liği’nin (AB) Üye Devlet yetkisinde 

bulunan bir konuda sadece kuru-
cu antlaşmalarda öngörülen belirli 
alanlarda ve koşullar dahilinde Üye 
Devletlerin eylemlerini destekle-
mek, koordine etmek veya tamam-
lamak amacıyla tasarrufta bulunma-
sı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla 
tamamlayıcı yetkinin geçerli olduğu 
alanlarda herhangi bir şekilde Bir-
liğe devredilen bir yetki söz konusu 
değildir. İnsan sağlığının korunması 
ve iyileştirilmesi, sanayi, kültür, tu-
rizm, eğitim, mesleki eğitim, gençlik 
ve spor, sivil savunma, idari işbirliği 
konuları Birliğin tamamlayıcı yetkisi 
kapsamındaki alanlar olarak ABİHA 
md. 6’da hüküm altına alınmıştır. 
Birliğe tanınan tamamlayıcı yetkinin 
kullanımının, sınırlı olarak belirlenen 
bu alanlarda Üye Devlet mevzuatla-
rını uyumlaştırmayı içermediği yine 
aynı maddede düzenlenmiştir. Nite-
kim aksi durum ulusal yetkinin Birlik 
tarafından ihlali anlamına gelecektir.
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Tarama (Screening) 

–Hatice YAZGAN–

Tarama, Avrupa Birliği (AB) ile Bir-
liğe aday ülke arasında yürütülecek 
katılım müzakerelerinin hazırlık 
aşaması olarak kabul edilmektedir. 
Tarama aşaması, fasıllara bölünmüş 
AB müktesebatı ile aday ülke mev-
zuatını karşılaştırarak, AB üyelik sü-
recinde aday ülkenin yapması gere-
kenleri ortaya koyma amacını taşır. 
Bu süreçte aday ülke de AB mükte-
sebatını inceleyerek, aday ülkenin 
hangi bakımlardan AB ile uyumlu 
olmadığını değerlendirir. Bu aşama-
da Avrupa Komisyonu her fasıl için 
aday ülkenin AB mevzuatı ile uyum 
durumunu ortaya koyan “tarama 
sonu raporları”nı hazırlayarak üye 
devletlere sunar. Tarama raporları 
ile Komisyon, her fasıl için fiili müza-
kerelere doğrudan başlamayı ya da 
fasılların açılması için açılış kriterleri 
(opening benchmarks) belirlemeyi 
tavsiye edebilir. Açılış kriteri ola-
rak fasıl kapsamına gören konuda 
bir eylem planı ya da strateji oluş-
turulması, yasa çıkarılması olabilir. 
(Varsa) öngörülen kriterler aday 
ülke tarafından yerine getirildikten 
ve tarama aşaması sona erdikten 
sonra, Konsey oybirliği ile fasılların 
müzakereye açılmasını onaylar. Açıl-
ması onaylanan fasıl için, aday ülke 
kendi müzakere pozisyon (negotia-
ting position) belgesini, Komisyon 
da Birliğin görüşünü yansıtan ortak 
pozisyon (common position) bel-
gesini oluşturacaktır. Aday ülkenin 
sözkonusu fasıldaki pozisyon bel-

gesi; mevzuat uyumunda mevcut 
durumunu, uyum çalışmalarına iliş-
kin takvimi içerir ve Konsey Dönem 
Başkanlığı’na sunulur. AB tarafından 
hazırlanan ve Konsey tarafından oy-
birliği ile onaylanması gereken ortak 
pozisyon belgesi fasıllar için kapanış 
kriteri de oluşturabilir. Kapanış kri-
teri ilgili fasıl için bir politika strate-
jisi oluşturulması, bir idari yapının 
oluşturulması olabilir. 
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TARGET – TARGET 
2 (Trans-European 
Automated Real-time 
Gross Settlement Express 
Transfer)

–İmre ERSOY–

TARGET Parasal Birlik ile beraber 
1999 yılı itibariyle Avro’yu takiben 
tek bir ödemeler sistemi olarak dev-
reye girmiştir. TARGET (Trans Euro-



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 997

pean Automated Real-Time Gross 
Settlement Express Transfer System) 
Avrupa otomatik, anında büyük 
meblağlı ödeşme ekspres transfer 
sistemini ifade etmektedir. TARGET, 
Avro bölgesinde üye ülkelerin ulusal 
ödeme sistemlerini birbirine bağla-
yarak sınır ötesi Avro cinsi ödemele-
rin yapılmasını sağlamıştır. TARGET’a 
Avro Bölgesi dışı Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinin de katılımı sağlanmıştır.

Ödeme kolaylıkları için Avrosistemi, 
Avro cinsinden yüksek meblağlı öde-
meler için TARGET2 (Trans European 
Automated Real-Time Gross Settle-
ment Express Transfer System-2) 
sistemini kurmuştur. TARGET2, TAR-
GET’ın 2. jenerasyonudur ve 2007 
tarihi itibariyle işlemeye başlamıştır 
ve 2008 itibariyle TARGET’ın yerine 
geçmiştir. TARGET, ülkelerin mevcut 
ulusal ödemeler sistemlerini birbi-
rine pahalı ve yetersiz şekilde bağ-
larken TARGET2 tek bir sistem ola-
rak devreye girmiştir.TARGET2’nin 
uyumlaştırılmış temel servisleri sun-
ması, tek bir teknik platform sağla-
ması ve tek bir fiyat yapısına göre 
fiyatlanması öngörülmüştür. 

TARGET2’de Banque de France, 
Deutsche Bundesbank ve Banca d’I-
talia Avrosistemi adına sistemin ku-
rucusu ve hizmet sağlayıcısı olarak 
görev yapmaktadırlar. Target2’nin 
hedefleri Avro Sistemi’nin para po-
litikası uygulamasını ve Avro para 
piyasasını desteklemek, ödemeler 
piyasasında sistemik riski en aza in-
dirmek, Avro cinsi sınır ötesi ödeme-
lerin verimli bir şekilde yapılmasını 
sağlamaktır. TARGET2 Merkez Ban-

kaları ve ticari bankaları tarafından 
kullanılmaktadır.
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TARGET2-Securities (T2S)

–İmre ERSOY–

TARGET2-Securities (T2S) 2015 ha-
ziran ayında hayata geçirilmiş olan, 
menkul kıymet ödeşmesi için kulla-
nılan diğer bir ifadeyle menkul kıy-
met işlemi yapıldığı zaman menkul 
kıymetin ve karşılığında paranın el 
değiştirmesini sağlayan sistemdir. 
T2S yerel ve sınır ötesi ödemeler 
arasındaki maliyet farkını tek bir 
piyasa kurallar ve uygulamalar alt-
yapısı sunarak kaldırmıştır. Böylece 
20 kadar Avrupa ülkesi T2S’den ya-
rarlanmaktadır. T2S platformundan 
yararlanmak için bir menkul kıymet 
hesabı ve platforma bağlı bir merkez 
bankasında da para hareketleri için 
bir hesabın varlığına ihtiyaç duyul-
maktadır. Böylece menkul kıymetler 
ve para aynı anda el değiştirmek-
tedir. Merkez Bankası parası kul-
lanıldığı için de karşı taraf riski çok 
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daha düşük olmaktadır. T2S Avrupa 
finansal piyasalarının entegrasyonu 
için önemli bir adım olmakla birlikte 
rekabeti de artırmaktadır.  

T2S projesi Fransa, Almanya, İtal-
ya ve İspanya Merkez Bankaları ta-
rafından yürütülmekte ve Avrupa 
Merkez Bankası tarafından koordi-
ne edilmektedir. T2S’yi kullanarak 
menkul kıymet ve para el değişimi 
konusunda böylece tek bir ücret söz 
konusu olmuştur. Meblağ ne olur-
sa olsun eşit fiyat söz konusudur. 
T2S’nin ücreti herhangi bir karlılık 
gütmeyecek şekilde sadece tüm 
maliyeti kapsamaktadır.
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TARIC (Integrated Tariff 
of the Community) 

–T. Mesut EREN–

Topluluğun entegre gümrük tarifesi, 
Avrupa Birliği’nin (AB) gümrük tari-
feleriyle ticaret ve tarımla ilgili tüm 
yasal mevzuatını birleştiren çok dilli 

bir veri tabanıdır. Bu uygulamaların 
uyumlaştırılmış olması tüm üyeler-
de tek tip uygulanmasına yardımcı 
olurken, AB’ye ithalat veya AB’den 
ithalat yapmak isteyen tüm eko-
nomik aktörler için de bu önlem 
veya kısıtlamalarla ilgili ön bilgi ve 
şeffaflık sağlanmasına katkı sağlar. 
TARIC’in bir diğer katkısı da bu alan-
larda istatistiki bilgi sağlanmasını 
kolaylaştırmasıdır. 
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Tarım ve Kırsal Kalkınma 
İçin Özel Katılım 
Programı (Special 
Accession Programme 
for Agriculture and Rural 
Development (SAPARD))

–Selvi EREN–

Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin Özel 
Katılım Programı (SAPARD), Orta 
ve Doğu Avrupa’daki aday ülkelere 
verilen mali yardım aracına verilen 
isimdir. 2007 yılında diğer program-
larla birlikte Katılım Öncesi Mali 
Yardım Katkı Aracı’nın (IPA) altında 
tek bir araca dâhil edilen SAPARD, 
tarım sektörlerinde ve kırsal bölge-
lerdeki yapısal düzenlemeleri des-
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tekleme amacını taşımıştır. Haziran 
1999 tarihinde başlatılan SAPARD, 
aday ülkelerin tarım sektörünü ve 
kırsal kalkınma politikalarını Avrupa 
Birliği (AB) Ortak Tarım Politika-
sı’na yaklaştırma hedefiyle uygulan-
mıştır. SAPARD’dan faydalanan ilk 
aday ülke Bulgaristan olmuştur. 

Gündem 2000’in bir parçası olan 
SAPARD’dan faydalanan aday ülke-
ler 2004 genişlemesinin ardından 
sadece Bulgaristan, Romanya ve 
Hırvatistan olmuştur. 2000-2006 
yılları arasında Orta ve Doğu Avrupa 
ülkelerinin tarım sektöründeki re-
form çalışmalarını destekleyen SA-
PARD’ın 2004 yılına kadarki ortala-
ma bütçesi 560 milyon Avro olarak 
hesaplanmıştır. 

Aday ve potansiyel aday ülkelere 
yapılan mali yardımların tek çatı 
alında birleştirildiği IPA; PHARE, 
PHARE CBC, ISPA, SAPARD ve CAR-
DS’ın yanı sıra Türkiye için mali yar-
dım aracını da içermektedir. 2007-
2013 arası dönemde (IPA I) aday ve 
potansiyel aday tüm ülkelere 11,5 
milyar Avro ayrılmıştır. 2007-2013 
yılları arasında potansiyel aday ve 
aday ülkelere verilen mali yardımlar 
beş ana başlık altında incelenmiş-
tir: Bölgesel kalkınma, geçiş döne-
mi desteği ve kurumsal yapılanma, 
kırsal kalkınma, insan kaynaklarının 
geliştirilmesi ile son olarak sınır öte-
si iş birliği.

2014 ile 2020 yıllarını kapsayan IPA 
II döneminde getirilen en büyük ye-
nilik aday ve potansiyel aday ülkele-
re ayrı ayrı odaklanılması olmuştur. 

Her bir ülke için 7 yılı kapsayacak 
şekilde Endikatif Strateji Belgesi 
hazırlanmıştır. Bu yönüyle ülkelerin 
kendi reform ihtiyaçları ve kalkınma 
planlarına özel olduğu için mali yar-
dım aracının daha fazla benimsene-
ceği ve daha etkili sonuçlar doğura-
cağı öngörülmüştür. IPA II sürecinin 
bir diğer yenilikçi özelliği sektörel 
yaklaşıma öncelik vermesidir. Daha 
uzun dönemli ve sürdürülebilir bir 
yaklaşım olarak getirilen sektörel 
yaklaşımın mali kaynakların daha 
etkin ve etkili şekilde kullanılmasını 
sağlayacağı vurgulanmıştır.
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Tarife Dışı Engeller  
(Non-Tariff Barriers)

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Gümrüklerde alınan vergi olarak ta-
nımlanan gümrük tarifeleri dışında 
uluslararası mal ve hizmet akımları-
nın serbest ticaret koşulları altında 
gerçekleşmesine mani olan her tür-
lü araç ve politika tarife dışı engel 
olarak nitelendirilmektedir. Kotalar, 
gönüllü ihracat kısıtlamaları, itha-
latta ek vergi uygulaması, denge-
leyici vergi, ithalatın zorlaştırılması 
ve anti-damping gibi tarife dışı en-
geller uluslararası ticarette kullanıl-
maktadır. 1970’li yıllardan bu yana 
kullanılan tarife dışı engellerin sayısı 
gittikçe artmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kal-
kınma Konferansı (United Nations 
Conference on Trade and Develop-
ment – UNCTAD) tarafından yapılan 
sınıflandırmaya göre tarife dışı en-
geller öncelikle ithalata ve ihracata 
getirilenler olarak ikiye ayrılmakta, 
sonrasında ise ithalata getirilen ta-
rife dışı engeller teknik ve teknik 
olmayan şeklinde iki başlık altında 
toplanmaktadır. Bu kapsamda sağ-
lık ve bitki sağlığı önlemleri, tica-
rette teknik engeller, sevk öncesi 
inceleme ve diğer uygulamalar itha-
lata getirilen teknik engelleri oluş-
tururken; ticaret korunma önlem-
leri, otomatik olmayan lisanslama, 
kotalar ve nicelik kontrol önlemleri, 
fiyat kontrolleri, rekabeti etkileyen 
önlemler ve ticaretle bağlantılı ya-
tırım tedbirleri ithalata getirilen 

teknik olmayan engellerdir. Ayrıca 
satış sonrası hizmetlere ilişkin kısıt-
lamalar, sübvansiyonlar, fikri mülki-
yet, menşe kuralları ve kamu alım-
larına ilişkin kısıtlamalar da ithalatın 
önündeki teknik olmayan diğer en-
gellerdir. 

Son olarak ihracata ilişkin önlemler 
de tarife dışı engeller arasında yer 
almaktadır. Tüm bunlar arasında 
kotalar en yaygın şekilde kullanılan 
tarife dışı engellerdir. Bu kapsamda 
belirli bir süre zarfında bir ülkeye 
ithalatı gerçekleştirilen mal miktarı 
için tavan miktar belirlenmek koşu-
luyla yerli muadilin fiyatının yüksek 
tutulması amaçlanmaktadır. 
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Tarihsel Kurumsalcılık 
(Historical 
Institutionalism) 

–Sezgin MERCAN–

Tarihsel kurumsalcılık kurumların 
siyasi eylemleri yönlendirme potan-
siyellerini öne çıkarmaktadır. Litera-
türe göre, tarihsel kurumsalcılık ku-
rumları bireylerin, çıkarları için ne-
yin en iyi olacağını belirleyen zemin-
ler olarak görmektedir. Kurumlar, 
ilgili aktörlerin hedef ve tercihlerini 
şekillendirme gücüne sahip kabul 
edilmektedirler. Aktörlerin stratejik 
tercihleri üzerinde uzun vadede de-
rin etkilere sahip olabilmektedirler. 
Bunu yaparken de siyasi bir yapı-
landırmaya yol açabilmektedirler. 
Bir başka deyişle, aktörlerin siyasi 
davranışlarını yapılandırmaktadır-
lar. Prosedür, kural ve normların za-
manla birikim sağlayarak bu kurum-
larca temsil edilmeleri ve aktörlerin 
de bu temsillerden etkilenmeleri 
söz konusu olmaktadır. Kimliklerin 
ve önceliklerin oluşumu bu bağlam-
da gerçekleşmektedir. Kurama göre, 
aktörlerin kurumsal dayanaklardan 
bağımsız olarak öncelikleri ve çı-
karları belirleme potansiyeli sınırlı-
dır. Dolayısıyla bireylerin eylemleri 
hedef odaklılıktan ziyade bağlam 
odaklı bir nitelik sergilemektedir. 
Zamanla bağlam ve koşullar değiş-
tikçe insanların tercih ve öncelikleri 
de değişim göstermektedir. Devlet-
ler en önemli kurumsal bağlamları 
oluşturmaktadırlar. Toplumdan et-
kilendikleri gibi, toplumları da etki-
lemektedirler.  

Kurumların rollerine tarihsel açı-
dan bakıldığında, onların, geçmiş 
tercihlerden hareketle davranışları 
kısıtlayabildikleri de ifade edile-
bilmektedir. Kurumların içeriğini 
oluşturan norm ve değerlere, dav-
ranışların gerekçelerinin açıklan-
ması bağlamında ayrı bir önem de 
atfedilmektedir. Bu teori, ulusüstü 
kurumların oluşumunu, savaş son-
rası koşullar gibi, belli tarihsel bağ-
lamlarda ele almayı önermektedir. 
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun 
(AET) oluşumu, o dönemin koşul-
larının şekillendirdiği tercihlerle 
gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, 
Tarihsel Kurumsalcılık bütünleşme 
ya da bütünleşememeyle ilgili tah-
minlerde bulunmamakta, kurumsal 
zeminde aktörlerin rasyonel davra-
nışları, stratejik pazarlık, tercihlerin 
oluşumu üzerinden öngörüler ge-
liştirmektedir. Bu bağlamda, Avru-
pa bütünleşmesinin kümülatif bir 
gelişme çizgisi takip ettiği değerlen-
dirilmektedir. Bu, önceki kararların 
sonrakiler için zemin oluşturması 
anlamını taşımaktadır. Siyasi ve eko-
nomik gerekçelerle gerçekleştirilen 
kurumsal bir örgütlenme kolektif 
bir davranışın yapılandırılmasında 
temel faktördür. Bu kuramda siya-
si sonuçları sistemin gerektirdiği 
hususlar olarak kabul eden işlev-
selci yaklaşımdan ziyade kurumla-
rı önemseyen yapısalcılık vurgusu 
öne çıkmaktadır. Sosyal ve siyasi 
kurumların, sermaye ve işgücü ara-
sındakiler gibi karşılıklı etkileşimleri 
nasıl yapılandırdıkları araştırılmak-
tadır. Yasa koyucular, seçmenler ve 
yargı mensupları arasındaki ilişkileri 
ulusal düzeydeki kurumların nasıl 
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şekillendirdiği de inceleme konusu-
dur. Tarihsel Kurumsalcılık üst düzey 
politikalarla gündelik kararlar ve bu 
kararları oluşturan kurumlar arasın-
da adeta irtibat kuran bir niteliğe 
sahiptir. 

Tarihsel Kurumsalcılıkla ilgili litera-
türde kurumlar, siyasi ve ekonomik 
yapılanma ve örgütlenme içine dahil 
olan resmi ve gayri resmi prosedür, 
rutin, norm ve ortaklıklar olarak ta-
nımlamaktadır. Tarihsel kurumsalcı-
lar kuruluşlarca uygulanan kurallar 
ve sözleşmeler ile kurumları bağ-
daştırmaktadırlar. Kurumsal gelişim 
ve ilerlemenin İzlek Bağımlılığı ile 
birlikte değerlendirilebileceğini sa-
vunmaktadırlar. Kurumlar bireylerin 
eylemleri aracılığıyla siyasi sonuçlar 
üzerinde etki sahibi olabilmektedir-
ler. Dolayısıyla Tarihsel Kurumsalcı-
lık kurumların birey davranışlarını 
nasıl etkilediği sorusunu da cevapla-
maya çalışmaktadır. Literatürde Ku-
rumsalcılar bu soruya ‘hesaplama’ 
ve ‘kültürel’ yaklaşım ile cevap ver-
mektedir. Aktörlerin nasıl davrandı-
ğı, kurumların ne yaptığı ve kurum-
ların zamana karşı niçin direndikleri 
sorularına hesaplama yaklaşımın-
dan verilebilecek cevap insan dav-
ranışındaki stratejik hesapları odağa 
yerleştirmektedir. Bir başka deyişle, 
bireyler amaçlarına ulaşmaya çalı-
şırken maksimum fayda sağlayacak 
seçenekler üzerinden bunu gerçek-
leştirmeyi istemektedirler. Dolayı-
sıyla kurumsal analizlerde aktörle-
rin hedef ve tercihleri adeta dışsal 
bir veri olarak konumlanmaktadır. 
Kurumlar aktörlerin davranışlarını, 
onlara, diğer aktörlerin davranışla-

rıyla ilgili bilgi kalıpları sunarak etki-
lemektedirler. Bu esnada aktörlerin 
diğerleriyle ilgili beklentilerinde de-
ğişiklik de yaratabilmektedirler. Bu 
noktada hesaplanması gereken bir 
stratejik iletişim şekli ortaya çıkmak-
tadır. Kültürel yaklaşımda ise sadece 
stratejik davranışlar değil, bireylerin 
dünya görüşleri de değerlendiril-
mektedir. İnsan davranışlarının ras-
yonel ve belli bir amaca yönelik ola-
bileceği bilgisini göz ardı etmeden, 
davranışların amaçlar doğrultusun-
da ne ölçüde belli rutinler ve kalıp-
lar dahilinde değerlendirilebileceği 
açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu yak-
laşımda bireyler fayda maksimizas-
yonundan ziyade tatmin arayışında 
olan aktörler şeklinde konumlandı-
rılmışlardır. Kurumlar eylemler için 
ahlaki çerçeveler çizen ve referans-
lar oluşturan kaynaklar olarak kabul 
edilmişlerdir. Bireyler de kurumların 
dünyasında varolan unsurlar olarak 
görülmüşlerdir. Kurumlar bireylere, 
davranışlarında örnek alabilecekleri 
kalıplar ve yararlı bilgiler sunarlar-
ken, aktörlerin kimliklerini ve tercih-
lerini de etkilemektedirler. 
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Tasarım   
(Industrial Design)

–Emriye Özlem ŞEKER–

Tasarım, ürünün tümü veya bir 
parçasının görünümüne sağlanan 
hukuki korumadır. Tasarım, bir ürü-
nün görünümündeki yeniliği ve ayırt 
edici niteliği koruma işlevini yerine 
getirmektedir. Tasarım korumasının 
amacı ürünlerin görünümündeki 
yeniliklerin, tüketicilerin tasarıma 
dayalı tercihlerinin ve hak sahipleri-
nin tasarımla ilgili ekonomik çıkarla-
rının korunmasıdır.

Ürün; birleşik ürün veya bu ürünün 
parçaları, ambalaj, süs, grafik sem-
boller ve bilgisayar programları ha-
riç tipolojik karakterler dâhil olmak 
üzere bir endüstriyel veya zanaat 
eşyasıdır. Tasarım ile korunan görü-
nüm ise ürünün tümü veya bir par-
çasının ya da üzerindeki süslemenin 

çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme 
veya yüzey dokusu gibi özelliklerin-
den kaynaklanabilir.

Tasarım hakkı korumasından fay-
dalanabilmek için ilgili görünümün 
yeni ve ayırt edici niteliğe sahip 
olması gerekir. Yenilik ilgili tasarı-
mın dünyanın herhangi bir yerinde 
daha önce kamuya sunulmamış ol-
masıdır. Tasarımlar arasında küçük 
farklılıklar olması halinde aynı kabul 
edilirler, dolayısıyla sonraki tarihli 
tasarım yeni sayılmaz. Ayırt edici ni-
telik ise ilgili tasarımın kullanıcı üze-
rinde hâlihazırda kamuya sunulmuş 
herhangi bir tasarımdan farklı bir 
izlenim yaratmasıdır.

Tasarımlar tescil edilerek veya tes-
cilsiz korunabilmektedir. Buna kar-
şın tescilsiz tasarımlar daha dar ve 
belirli hak ihlallerine karşı hukuki 
koruma sağlamaktadır. Tasarım 
koruma süresi başvuru tarihinden 
itibaren beş yıldır ve beş yılda bir 
yenilenmek suretiyle en fazla yir-
mi beş yıla kadar uzatılabilir. Tescil 
edilen tasarımlar tasarım sahibine 
münhasır haklar tanır. Tasarım hakkı 
üçüncü kişilerin ilgili tasarımı izinsiz 
olarak her türlü ticari amaçlarla kul-
lanmasını ve elinde bulundurması 
yasaklar. Tescil edilmeyen tasarım-
lar ise ancak kamuya sunulduğu bi-
linen tasarımları, sonraki tarihli aynı 
veya genel izlenim itibariyle ayırt 
edilemeyen tasarımlara karşı koru-
maktadır.

Tasarımlara ilişkin uluslararası an-
laşma olarak 1925’te imzalanıp 
1928’de yürürlüğe giren Lahey An-
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laşması belirtilebilir. Bu Anlaşma 
ile başvuranlara Anlaşma’ya taraf 
birden fazla ülkede tasarım tescil 
başvurusunda kolaylık sağlanmak-
tadır. Lahey Anlaşması, Birleşmiş 
Milletler (BM) uzmanlaşmış uluslar-
arası örgütlerinden biri olan Dünya 
Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ta-
rafından yürütülmektedir. 1883’te 
imzalanıp 1884’te yürürlüğe giren 
Paris Sözleşmesi ve 1994’te imzala-
nıp 1995’te yürürlüğe giren Ticaret-
le Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları 
Anlaşması (TRIPS) ise tasarım koru-
ması için asgari koruma seviyesini 
düzenlemektedir. Paris Sözleşmesi 
WIPO, TRIPS ise Dünya Ticaret Ör-
gütü tarafından yürütülmektedir. 
Dolayısıyla tasarımlara ilişkin, esas 
olarak, üç farklı uluslararası anlaş-
ma; iki farklı uluslararası örgüt tara-
fından yürütülmektedir.

Avrupa Birliği’nde (AB) ise Üye 
Devletlerdeki tasarım korumasının 
yetersiz bulunması ve Üye Devletler 
arasındaki farklı koruma türlerinin 
İç Pazar’ın oluşturulmasına olum-
suz etkisi sebepleri ile Üye Devletle-
rin ulusal hukukları yaklaştırılmaya 
çalışılmıştır. Üye Devletlerin ulusal 
tescilli tasarım düzenlemelerinin 
uyumlaştırılması 98/71 sayılı Direk-
tif ile düzenlenmektedir. Buna ek AB 
çapında geçerli Topluluk Tasarımı 
da geliştirilmiştir. Üye Devletlerdeki 
tasarım korumasına paralel Toplu-
luk Tasarımı 6/2002 sayılı Tüzük ile 
düzenlenmektedir. Topluluk Tasarı-
mı, Alicante’de (İspanya) bulunan 
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi 
(EUIPO) tarafından yürütülmekte-
dir. Tüzük iki tür tasarım koruması 

düzenlemektedir: Tescilli Topluluk 
Tasarımı ve Tescilsiz Topluluk Tasarı-
mı. Tescilli Topluluk Tasarımı, yenile-
me ücretlerinin ödenmesi şartıyla, 
beş yıldan en fazla yirmi beş yıla ka-
dar geniş kapsamlı tasarım koruma-
sı sağlamaktadır. Tescilsiz Topluluk 
Tasarımı ise kamuya sunulmadan 
itibaren 3 yıl ve daha dar kapsamlı 
bir koruma sunmaktadır. Üye Dev-
letlerde ulusal tasarımlar ve Toplu-
luk Tasarımları birbirinden bağımsız 
ve aynı anda mevcut olarak buluna-
bilmektedir.
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Tavsiye 
(Recommendation)

–Narin İDRİZ–

Tavsiye, Avrupa Birliği’nin İşleyişi 
Hakkında Antlaşma (ABİHA) md. 
288’de sayılan ikincil hukuk kapsa-
mındaki Birliğin hukuki tasarrufla-
rındandır. Bunlar, Avrupa Birliği’nin 
(AB) zorunlu bir hukuki çerçeve 
dayatmadan belirli hedeflere ulaş-
maya çalıştığı bağlayıcı olmayan 
tasarruflardır. Tavsiye, AB kurum-
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larının görüşlerini bildirmelerini ve 
muhataplarına hukuki yükümlülük 
getirmeden bir eylem önerisi sun-
malarını sağlamaktadır.

Tavsiye, hukuki olarak bağlayıcı ol-
masa da siyasi ve ahlaki ağırlık ta-
şımakta ve muhatapları üzerinde 
yapılan önerilere uyma ve bunları 
takip etme beklentisi oluşturmakta-
dır. Tavsiye belirli standartları belir-
leme eğilimindedir. Bu nedenle de 
gelecekte kabul edilmesi beklenen 
bağlayıcı mevzuat için gösterge ni-
teliğindedir. Genellikle belirli bir 
konunun özel ayrıntılarıyla ilgilenir, 
ancak ortak dış ve güvenlik politi-
kası ile ilgili konular dışında herhan-
gi bir politika alanında kullanılabilir. 
AB’nin daha az yetkiye sahip olduğu 
politika alanlarında tavsiyeler daha 
genel niteliktedir. Buna örnek olarak 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin 
Tanımlanması ile ilgili 3 Nisan 1996 
tarihli Komisyon Tavsiyesi (96/280) 
gösterilebilir.
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Tazminat Davası   
(Action for Damages)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Avrupa Birliği’nin (AB) sözleşme-
ye dayanan veya sözleşme dışı so-
rumluluğu tazminat davası yoluyla 
denetlenmektedir. Sözleşme çerçe-
vesinde, sözleşme tarafından Avru-
pa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) 
yetkili kılınması durumunda söz-
leşmenin tabi olduğu hukuka göre 
tazminat davası sözkonusu olabilir. 
Sözleşme dışı sorumluluk çerçeve-
sinde AB’nin kurum, organ, ofis ve 
ajanlarının veya vazifesini ifa eder-
ken personelinin kusurlu tasarruf 
veya ihmaliyle sebep olduğu zararı 
tazmin etme yükümlülüğü bulun-
maktadır. AB’nin sorumluluğu çer-
çevesinde ABAD’ın münhasır yargı 
yetkisi vardır. Genel Mahkeme, 
konu bazlı olarak tazminat davala-
rında yetkili mahkemedir, kararları 
ise Adalet Divanı’nda temyiz edi-
lebilir. Tazminat davası bağımsız ve 
özerk bir yargı yoludur. Davacılar 
Üye Devletler veya gerçek ve tüzel 
kişilerdir.

Tazminat davası AB’nin hukuka ay-
kırı davranışı nedeniyle uğranılan 
zararı tazmine yönelik bir eda dava-
sıdır. AB’nin sözleşme dışı sorumlu-
luğu çerçevesinde kümülatif maddi 
şartlar kurumun/organın hukuka 
aykırı eylem veya işlemi, uğranılan 
zarar ve sözkonusu davranış ile za-
rar arasında illiyet bağının bulunma-
sıdır. Bu çerçevede AB’nin sözleşme 
dışı sorumluluğu için ihlal edilen 
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AB hukuku kuralının kişilere haklar 
bahşeden bir kural olması, yeterin-
ce ciddi bir ihlalin bulunması ve ih-
lal ile uğranılan zarar arasında illiyet 
bağının bulunması gerekmektedir. 
Zararın bilfiil ve kesin olması gerekir. 
Zarar maddi ve maddi olmayan za-
rarları kapsar ve davanın amacı uğ-
ranılan zararın gerçekleşmesinden 
önceki eski haline döndürme şek-
linde tazmininin sağlanmasıdır. Da-
vanın zarara sebebiyet veren olayın 
gerçekleşmesinden itibaren 5 yıllık 
zamanaşımı süresi içerisinde açılma-
sı gerekir. Yeterince ciddi ihlal şartı 
açısından, kurumun veya organın 
geniş takdir yetkisinin bulunduğu bir 
alanda bu takdir yetkisinin sınırlarını 
bariz ve ağır şekilde gözardı etmesi 
şartı aranırken, takdir yetkisinin ola-
bildiğine sınırlı olduğu veya hatta 
olmadığı durumlarda AB hukukunun 
başlıbaşına ihlali yeterince ciddi ih-
lal oluşturabilir. Yeterince ciddi ihlal 
tespitinde ayrıca düzenlenen hu-
kuki durumun giriftliği, mevzuatın 
yorumlanması ve uygulanmasındaki 
karşılaşılan zorluklar, tasarruf sahibi 
kurumun veya organın takdir yet-
kisinin kapsamı, ihlal edilen hukuk 
kuralının açıklık ve kesinlik derecesi, 
hukuki hatanın mazur görülebilirlik 
derecesi ve ihlalin kasti veya taksirle 
olup olmadığı gibi unsurlar dikkate 
alınmaktadır. Tazminat davasının 
sözkonusu tasarruf açısından hukuki 
sonucu, hukuka aykırılığı tespit edi-
lerek tazminata mahkum edilmesine 
sebebiyet veren bu tasarrufun taraf-
lar arasında uygulanmamasına hük-
medilmesidir.

AB’nin hukuka uygun eylem ve iş-

lemi neticesinde uğranılan sıradışı 
(anormal) ve özel nitelikteki zararlar 
nedeniyle AB’nin kusursuz sorumlu-
luğu da sözkonusu olabilir. Bu itibar-
la tazminata hükmedilebilmesi için, 
sözkonusu eylem veya işlemin belirli 
ekonomik aktörleri diğerlerine na-
zaran orantısız tarzda sıradışı/özel 
zarar olarak nitelenebilecek şekilde 
etkilemesi ve uğranılan zararın söz-
konusu ekonomik faaliyeti sürdür-
menin doğasında varolan ekonomik 
risklerin sınırlarını aşacak şekilde 
özel/sıradışı bir zarar teşkil etmesi 
gerekmektedir.

Okuma Listesi 

Baykal, Sanem. Avrupa Birliği Huku-
kunda Tazminat Davası, Ankara: Yet-
kin Yayıncılık, 2006.

Craig, Paul ve De Búrca, Grainne. EU 
Law: Text, Cases, and Materials, Ox-
ford: Oxford University Press, 5. Bas-
kı, 2011, s. 556–580.

Karayiğit, Mustafa T.. Avrupa Birliği 
Anayasa Hukuku, Ankara: Seçkin Ya-
yıncılık, 2018, s. 447–457.

Tek Avrupa Ödeme 
Alanı (Single European 
Payments Area (SEPA))

–Naib ALAKBAROV–

Tek Avrupa Ödeme Alanı (SEPA), Av-
rupa Birliği’nin (AB) Avro cinsinden 
banka havalelerini basitleştirmek 
için bir ödeme entegrasyon girişi-
midir. SEPA olarak adlandırılan bu 
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projenin kelime açılımı Single Euro 
Payments Area (Tek Avrupa Ödeme 
Alanı) şeklindedir. 2018’den itibaren 
standartlaştırılmış yeni uygulama 
AB’nin 27 Üye Devletinden, Avrupa 
Serbest Ticaret Birliği’nin dört Üye 
Devletinden (İzlanda, Lihtenştayn, 
Norveç ve İsviçre) ve Andorra, Mo-
nako, San Marino ve Vatikan’dan 
oluşan 36 üyeden oluşmaktaydı. 
Bu uygulama ile Avrupa’da nakitsiz 
ödeme işlemlerinde birlik oluşturul-
ması hedeflenmektedir. 

SEPA’nın amacı sınır ötesi ödeme-
lerin verimliliğini artırmak, ulusal 
ödeme sistemleri arasındaki farklı-
lıkların kademeli olarak kaldırılması 
ve bunların yerine tek tip bir ödeme 
sisteminin geçirilmesi hedeflemek-
tedir. Böylelikle daha önce parça-
lanmış ulusal piyasaları Avro öde-
meleri için tek bir yerel ödemeye 
dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. 
SEPA ile müşteriler bölgedeki her-
hangi bir hesaba tek bir banka he-
sabı ve tek bir ödeme aracı seti ile 
nakitsiz Avro ödemeleri yapabilirler. 
Avro bölgesi’nde bir ülkede banka 
hesabına sahip kişiler, bu hesabı, 
örneğin yeni bir ülkede işe başladık-
larında, maaş almak ve Avro bölgesi 
genelinde ödeme yapmak için kulla-
nabilirler.

Proje, ölçek ekonomilerini elde et-
mek için ortak finansal araçlar, stan-
dartlar, prosedürler ve altyapıların 
geliştirilmesini içermektedir. Bunun 
da, Avrupa ekonomisi için bölgedeki 
toplam sermaye hareketleri maliye-
tini düşürmesi bekleniyor (toplam 
GSYH’nın % 2-3’ü).

SEPA sisteminin uygulanmasına ile 
havalelerde, borç kayıtlarında ve 
kartlı ödemelerde Avrupa İç Pazarı 
dâhilinde yurt içi - yurt dışı ayrımı 
kalmayacaktır. Böylece ulusal ve sı-
nır ötesi toplu ödemeler aynı şekil-
de gerçekleştirilebilecek.
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Tek Bankacılık Lisansı 
(Single Banking Licence)

–Yılmaz BAYAR–

Avrupa Birliği’nde (AB) 1985 yılında 
yayınlanan Beyaz Kitap ile finansal 
serbestleşme süreci başlatılmıştır. 
Bu kapsamda bankacılık sektörüne 
yönelik 1993 yılında uygulamaya 
konulan İkinci Bankacılık Yönerge-
si (Second Banking Act – 89/646/
EEC), bankacılık sektöründe ser-
bestleşmenin başlangıcı olarak ka-
bul edilmektedir. Söz konusu dü-
zenleme ile tek bankacılık lisansına 
(TBL – single banking licence) geçil-
miştir. Uygulama ile üye ülkelerden 
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birisinde bankacılık hizmeti veren 
bir kurumun diğer bir üye ülkede 
hiçbir izin almaksızın bankacılık hiz-
meti vermesi amaçlanmıştır. Tek li-
sans temelinde bütün üye ülkelerde 
önerilecek bankacılık hizmetlerinin 
listesini içermektedir. Tek bankacılık 
piyasası aşağıdaki üç temel üzerin-
de kurulmuştur:

• Bütün üye ülkelerde bankaların 
açılması ve işletilmesi, kredi ve 
piyasa riskine ilişkin sermaye 
teminatı, tek bir müşteri veya 
ilgili müşteri gruplarına ilişkin 
risk limitleri, muhasebe ve de-
netim düzenlemelerine yönelik 
yasa ve uygulamalarda yeterli 
uyumun sağlanması.

• Ev sahibi üye ülkeler tarafın-
dan ulusal denetleyici otorite-
ler arasında daha yakın işbirliği 
dahil denetim yapılması. Diğer 
AB üye ülkelerinde faaliyet gös-
teren bankalar, menşe ülkele-
rindeki bir başka deyişle tek 
bankacılık lisansını veren ve 
bankanın kayıt olduğu ülkedeki 
gözetim kurumları tarafından 
denetlenir. Ayrıca kredi kuruluş-
larının bağlı kuruluşları konsoli-
de bir çerçevede denetlenirler.

• Menşe ülkedeki teftiş otoritesi-
nin kural ve düzenlemelerinin, 
bankanın aktif olduğu diğer 
üye ülkelerdeki teftiş organları 
tarafından karşılıklı tanınması. 
AB dışındaki bankalara bağ-
lı kuruluşlara lisans verilmesi 
prensip olarak aynı düzenleme-
lere tabidir ve söz konusu ülke 

ile AB arasında uluslararası bir 
anlaşma ile garanti edilmesi ge-
rekmektedir. Böyle bir bağlı ku-
ruluş çalışma izni alırsa, AB’deki 
bankalar gibi aynı hakları elde 
eder.
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Tek Denetim 
Mekanizması (Single 
Supervisory Mechanism)

–Gülçin GÜREŞÇİ–

Haziran 2012’de Avro Bölgesi Zir-
vesi’nde Avrupa Konseyi, banka 
denetimini Avrupa Merkez Banka-
sına devretmek için ilk girişimi ger-
çekleştirmiştir. Çünkü bu dönemde 
Avrupa Birliği (AB) içindeki daha kı-
rılgan bankalar için ve Avrupa İstik-
rar Mekanizması için önemi görül-
müştür. Bu bağlamda Tek Denetim 
Mekanizması, Bankacılık Birliği’nin 
ilk mantıksal adımıdır çünkü tüm 
hissedarların finansal riski paylaş-
ması için önemli bir adım olmuş-
tur. 4 Kasım 2014’te resmi olarak 
başlayan Tek Denetim Mekanizma-
sı’nın bazı avantajları söz konusu-
dur. Buna göre, denetleyici otorite 
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olarak Avrupa Merkez Bankası’nın 
seçilmiş olması, sistemik riskleri za-
ten izleyen ve ödeme sistemini sür-
dürmek gibi finansal istikrar ile ilgili 
konularla ilgilenmek zorunda olan 
Merkez Bankası’nın uzmanlığını 
daha da arttırması açısından önem-
lidir. Konsantrasyonun ikinci bir fay-
dası, Merkez Bankası’nın finansal 
istikrar hedefini etkin bir şekilde 
izlemek için gereken bilgi akışını iyi-
leştirmesidir; bu nedenle kurumlar 
arası bilgi paylaşımındaki potansiyel 
gecikmelerin ve verimsizliklerin üs-
tesinden gelinebilmektedir. Bir di-
ğer faydası ise, denetleyici işlevinde 
toplanan bilgilerin bir merkez ban-
kasının para politikası aktarma me-
kanizması konusundaki anlayışını 
iyileştirebileceği ve dolayısıyla fiyat 
arayışını geliştirebileceğidir. 2008 
krizi öncesinde Tek Denetim Me-
kanizmasının oluşturulması politik 
olarak düşünülmeyen bir değişim 
iken Tek Denetim Mekanizmasının 
oluşturulması kayda değer bir başa-
rı yaratmıştır. Çünkü merkezileştiril-
miş bankacılık denetimi istikrar açı-
sından Avrupa Birliği ekonomilerini 
olumlu etkilemiştir. 
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Tek Pazar (Single Market)

–Melis BOSTANOĞLU–

Tek Pazar; malların, hizmetlerin, 
kişilerin ve sermayenin üye ülkeler 
arasında serbest dolaştığı, teknik 
ve mali sınırların ortadan kalktığı ve 
üye ülkeler arasında vergi uyumu 
öngören bir ekonomik entegrasyon 
hareketidir. Bu da tarife dışı engel-
lerin kaldırılmasıyla mümkündür. 
Ekonomik birleşme aşamalarından 
dördüncüsü olan ortak pazardan 
daha sıkı ve kapsamlıdır. 

Tek pazarın temeli 1957 yılında Av-
rupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET) 
kuran Roma Antlaşması’na dayan-
maktadır. Gümrük birliği esasına 
dayanan AET’nin nihai amacı üye ül-
keler arasında ekonomik birlik oluş-
turmaktır. Ekonomik birlik için tüm 
engellerden arındırılmış bir ortak 
pazara ihtiyaç vardır.

AET’yi tek pazara iten başlıca fak-
törler petrol krizi ile Japonya ve 
ABD’nin ticari üstünlüğüdür. 1980’li 
yıllarda tek pazarı hayata geçirebil-
mek için ekonomik, siyasi ve hukuki 
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çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan en 
önemlisi, 14 Haziran 1985’te güm-
rük vergileri ve miktar kısıtlamala-
rı haricinde dış ticaretin önündeki 
tarife dışı engellerin sayımı ve kal-
dırılmasına ilişkin “Beyaz Kitap”ın 
yayımlanmasıdır. Bu raporda tarife 
dışı engellerin fiziki, teknik ve mali 
engeller olduğu belirtilmiş ve 1985 
yılından itibaren bu engellerin kal-
dırılması için çeşitli önlemler uygu-
lanmıştır. Daha sonra, 1 Temmuz 
1987 yılında imzalanan Avrupa Tek 
Senedi ile 1992 yılı sonuna kadar 
Tek Pazar’ın tamamlanması öngö-
rülmüştür. 

Tek pazara sahip birliklerden en 
önemlisi AB’dir. 27 AB ülkesi ve 3 
Avrupa Ekonomik Alanı ülkesi (Nor-
veç, İzlanda ve İsviçre) bu tek paza-
rın içerisindedir. 
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Tek Tasfiye (Çözüm/
Çözümleme) 
Mekanizması (Single 
Resolution Mechanism)

–Gülçin GÜREŞÇİ–

Tek Tasfiye Mekanizması (TTM), 
üye ülkelerdeki bankalara rehberlik 
edecek ortak bir kurallar dizisi ha-
zırlar. TTM Ağustos 2014’te yürür-
lüğe girmiştir. TTM, küresel finansal 
krizin ardından Avrupa Birliği’nin 
(AB) mali sistemini güçlendirmeyi 
amaçlayan bir dizi tamamlayıcı ve 
güçlendirici eylemlerinin bir parça-
sıdır. Bu mekanizma, bir banka ba-
şarısızlığının daha geniş ekonomiye 
zarar vermemesini veya finansal is-
tikrarsızlığa neden olmamasını sağ-
lamak için vardır. TTM’nin bir diğer 
amacı, mükellefler ve reel ekonomi 
için başarısız bankaların asgari ma-
liyetle tasfiyesini sağlamaktır. Tek 
Tasfiye Mekanizması güçlü, merke-
zi ve bağımsız bir karar alma sağlar, 
Bankalar Birliği’ne üye olan devlet-
ler arasında alınan kararların etkin 
ve hızlı bir şekilde alınmasını sağlar, 
koordine edilemeyen eylemlerden 
kaçınır, finansal istikrar üzerindeki 
olumsuz etkileri en aza indirir, kamu 
mali desteğine olan ihtiyacı sınır-
landırır. Tek Tasfiye Mekanizması 
Yönetmeliği ise Bankalar Birliği’ne 
katılan AB ülkelerindeki bankaların 
tasfiyesi için çerçeveyi oluşturmak-
tadır. Başlıca özelliklerinden birisi, 
banka katkılarıyla finanse edilen bir 
Tek Tasfiye Fonu oluşturulmasıdır. 
Tek Tasfiye Kurulu tarafından yö-



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 1011

netilen Fonun, 31 Aralık 2023’te 55 
milyar Avro’luk bir hedef büyüklüğe 
ulaşması beklenmektedir. 
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Tek Tasfiye Fonu   
(Single Resolution Fund)

–Gülçin GÜREŞÇİ–

Tek Tasfiye Fonu 2014 yılında kurul-
muş, 2016 yılında faaliyete geçmiş-
tir ve Bankacılık Birliği’ne katılan 19 
Üye Devletteki kredi kuruluşların-
dan ve belirli yatırım firmalarından 
sağlanan katkılardan oluşmaktadır. 
Amacı finansal sektörün bir bütün 
olarak istikrara kavuşmasını sağla-
maktır. Bu fon sayesinde zor durum-
daki banka ve finansal kuruluşların 
zor durumdan kurtarılması hedef-
lenmektedir. Tek Tasfiye Fonu’nun 
ilk sekiz yıl boyunca (2016-2023) 

kademeli olarak oluşturularak, 31 
Aralık 2023’e kadar Bankacılık Bir-
liği’ndeki tüm kredi kuruluşlarının 
teminatlı mevduat miktarının en az 
%1’i hedef seviyesine ulaşması plan-
lanmıştır. Her bir kurumun bireysel 
katkısının hesaplanabilmesi için, ku-
rumların belirli zaman dilimlerinde 
gerekli verileri sağlamaları gerek-
mektedir. Bu nedenle kurumların, 
verileri en geç her yılın 31 Ocak ta-
rihine kadar bildirmeleri gerekmek-
tedir. Bir kurum gerekli tüm verileri 
zamanında sunmazsa, Tek Tasfiye 
Kurulu, kurumun yıllık katkısını he-
saplamak için tahminleri veya ken-
di varsayımlarını kullanabilir. Fonun 
ortaya çıkan masrafları karşılayama-
ması durumunda olağanüstü expost 
katkıları arttırma imkânı vardır. Çün-
kü henüz olası bir sistematik kriz du-
rumunda ne kadar fona ihtiyaç du-
yulacağı öngörülememektedir.
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Teknik Destek ve 
Bilgi Değişim Aracı 
(Technical Assistance and 
Information Exchange 
(TAIEX Instrument))

–Selvi EREN–

Avrupa Birliği’nin (AB) komşuluk 
politikaları ve genişleme müzakere-
leri kapsamında yer alan Teknik Des-
tek ve Bilgi Değişim Aracı (TAIEX), 
kamu mevzuatının AB mevzuatına 
yaklaştırılması ve AB’nin en iyi uygu-
lamalarının paylaşılmasında kolaylık 
sağlanması konusunda destek sağla-
maktadır. İhtiyaçlara yönelik olarak 
şekillenen TAIEX temelde çalıştaylar, 
uzman görevlendirmeleri ve çalış-
ma ziyaretleri çerçevesinde 1996 
yılından bu yana uygulanmaktadır. 
TAIEX’ten potansiyel aday ve aday 
ülkelerin yanı sıra KKTC, Cezayir, Er-
menistan, Azerbaycan, Belarus, Mı-
sır, Gürcistan, İsrail, Ürdün, Lübnan, 
Libya, Moldova, Fas, Filistin, Suriye, 
Tunus ve Ukrayna faydalanabilmek-
tedir. Bunun dışında AB’nin Ortaklık 
Stratejisi kapsamındaki ülkeler ile 
Bölgesel ve Kentsel Politika Genel 
Müdürlüğü, Çevre Genel Müdürlü-
ğü ve Sürdürülebilirlik Hedefleri Ya-
pısal Reform Destek Hizmeti Genel 
Müdürlüğü kapsamındaki Avrupa 
Birliği üye ülkeleri de TAIEX’ten des-
tek alabilmektedir. 

TAIEX, merkezi kamu idarelerinde 
çalışan memurlar, yargı ve kolluk 
kuvvetleri, Parlamentolar ve Ya-
sama Meclislerinde çalışan mil-

letvekilleri ve memurlar ile sosyal 
ortakların, sendikaların ve işveren 
sendikalarının temsilcilerinin başvu-
rularına açıktır. Temel olarak tarım 
ve gıda güvenliği özgürlük, güvenlik 
ve adalet, çevre, enerji, ulaştırma ve 
telekomünikasyonun yanı sıra iç pa-
zar konularında mevzuat uyumunu 
hızlandırmak için destek sağlanmak-
tadır. 

Okuma Listesi

European Neighbourhood Policy 
And Enlargement Negotiations, 
TAIEX, https://ec.europa.eu/neigh-
bourhood-enlargement/tenders/
taiex_en 

TAIEX and Twinning Program 2018, 

https://ec.europa.eu/neighbourho-
odenlargement 

The European Union’s Instrument 
for Pre-Accession (IPA) FWC COM 
2011- Lot 1 – Studies and Technical 
Assistance in All Sectors, Final Evalu-
ation Report, 2015, https://ec.euro-
pa.eu

Telif (Copyright)

–Emriye Özlem ŞEKER–

Telif, fikir ve sanat eserleri üzerinde-
ki hukuki korumadır. Telif hakkı eser 
sahiplerinin yarattıkları fikir ve sanat 
eserleri üzerindeki manevi ve mali 
haklarını korumayı amaçlamaktadır. 
Telif hakkı ile eser sahiplerinin yara-
tıcılığı ödüllendirilerek teşvik edilir.
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Telif hakkının konusu eserdir. Eser 
sayılmak için dört koşulun birlikte 
sağlanması gerekir. Bunlar fikri bir 
çabanın ürünü olma, eser sahibinin 
hususiyetini taşıma (ayırt edilebilir 
olma), şekillenmiş olma (algılanabi-
lir olma) ve sayılan eser türlerinden 
birine girmedir. Eser türlerine örnek 
olarak mimari maket, sözlü müzik, 
yağlıboya tablo, sinema filmi ve ter-
cüme kitap belirtilebilir.

Telif hakkı koruması herhangi bir 
tescil vb. usul koşulu olmadan ese-
rin, objektif olarak algılanabilir şe-
kilde, meydana getirilmesi ile kendi-
liğinden doğar. Telif hakkı koruması 
eser sahibinin yaşamı boyunca ve 
ölümünden itibaren 70 yıl süreyle 
devam eder. 

Telif hakkı kapsamında eser sahibi-
ne esas olarak iki tip hak tanınmak-
tadır. İlk olarak manevi haklar eser 
sahibine tanınan münhasır haklar-
dandır. Bu haklar devredilemez, fe-
ragat edilemez ve hukuki işlemlerle 
sınırlanamaz. Manevi haklar; kamu-
ya sunma hakkı, adın belirtilmesi 
yetkisi, eserde değişiklik yapılması-
nı önleme yetkisi ile eser sahibinin 
eserin mülkiyetine ilişkin haklarıdır. 
İkinci olarak mali haklar tanınmak-
tadır. Eser sahibi mali hakları üzerin-
de hukuki işlem yapabilir ve bu hak-
lar miras yoluyla mirasçılara geçer. 
Mali haklar; işleme hakkı, çoğaltma 
hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı ve 
kamuya sunma hakkıdır.

Telif hakkına ilişkin ilk uluslararası 
anlaşma olarak 1886’da imzalanıp 
1887’de yürürlüğe giren Bern Söz-

leşmesi belirtilebilir. Bu Sözleşme 
ile taraf devletlerin telif hakkı dü-
zenlemelerinin uyumlaştırılması 
amaçlanmış ve bu devletler arasın-
da diğer üyelerin telif haklarına ve 
telif hakkı sahiplerine karşı ayrımcı-
lık yasaklanmıştır. Sözleşme birçok 
kez revize edilmiştir. En güncel hali 
Paris 1971 metnidir. Telif hakkına 
ilişkin diğer uluslararası anlaşmalar 
altında 1952’de imzalanıp 1955’te 
yürürlüğe giren Telif Hakları Evren-
sel Sözleşmesi, 1961’de imzalanıp 
1964’te yürürlüğe giren Roma Söz-
leşmesi, 1994’te imzalanıp 1995’te 
yürürlüğe giren Ticaretle Bağlantılı 
Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşma-
sı (TRIPS) ve Dünya Fikri Mülkiyet 
Örgütü (WIPO) Telif Hakları Anlaş-
ması belirtilebilir. Bern Sözleşme-
si ve (Uluslararası Çalışma Örgütü 
ve UNESCO ile ortak olarak) Roma 
Sözleşmesi WIPO tarafından yürü-
tülmektedir. TRIPS, Dünya Ticaret 
Örgütü tarafından yürütülmektedir. 
Telif Hakları Evrensel Sözleşmesi 
UNESCO çatısı altında akdedilmiştir. 
Dolayısıyla telif haklarının uluslara-
rası korumasına ilişkin koşul ve ku-
ralları düzenleyen birçok uluslarara-
sı anlaşma bulunmaktadır. 

Avrupa Birliği’nde (AB) ise Üye Dev-
letlerin ulusal telif hakkı korumala-
rındaki farklılıkların ve bunların iç 
pazarda oluşturduğu engellerin gi-
derilmesi amacıyla yasama çalışma-
ları yapılmaktadır. Telif hakkı ile ilgili 
AB düzeyindeki ilk uyumlaştırma 
düzenlemeleri teknoloji ile bağlan-
tılı telif hakları konusunda olmuştur. 
Buna örnek olarak 91/250 sayılı Bil-
gisayar Programları Direktifi belirti-
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lebilir. Bu Direktifin yerine 2009/24 
sayılı Direktif geçmiştir. Bu alanda 
AB düzeyindeki ilk yatay düzenleme 
ise Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve 
Bağlantılı Hakların belirli yönlerinin 
uyumlaştırılması hakkında 2001/29 
sayılı Direktif’tir. Bu Direktif son ola-
rak Dijital Tek Pazarda Telif Hakları 
ile ilgili 2019/790 sayılı Direktif ile 
değişikliğe uğramıştır. 

Okuma Listesi 

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü: htt-
ps://www.wipo.int/

Karahan, Sami et.al.. Fikri Mülkiyet 
Hukukunun Esasları, Ankara: Seçkin 
Yayıncılık, 4. Baskı, 2015, s. 41–166.

Temel Haklar 
(Fundamental Rights)

–Merve AĞZITEMİZ–

Doğal hukuk açısından ele alındığın-
da, doğal ve var olan hukuk kavramı 
söz konusu olacağı için temel haklar 
da insanın doğuştan sahip olduğu 
hakları kapsayan bir alan olarak de-
ğerlendirilebilecektir. Adalet anlayı-
şının temele oturduğu bu prensip 
oldukça geniş bir kapsama alanına 
sahiptir. Pozitif hukuk açısından 
ise bir ülkede belirli bir dönemde 
yürürlükte bulunan hukuk kuralla-
rı söz konusu olduğundan, temel 
haklar da somut hakları güvence 
altına alan ve anayasada yer verilen 
soyut ve genel nitelikli haklar olarak 
tanımlanabilecektir. Bu bağlamda 
değerlendirildiğinde, temel hakla-

rın bir ülkenin anayasasında yer ve-
rilerek somutlaştırılmış ve işlevsellik 
kazandırılmış insan hakları olduğu 
söylenebilecektir. 

Bugün için Avrupa Birliği (AB); insan 
onuruna saygı, özgürlük, demokra-
si, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve 
azınlıklara mensup kişilerin hakları 
da dahil olmak üzere insan hakla-
rına saygı değerleri üzerine kurulu 
bir birliktir. Bu değerler üzerinden 
şekillenen AB açısından temel hak-
lar kavramı, gerek AB’nin gerek AB 
hukukunun kapsamı içinde kaldık-
larında Üye Devletlerin AB’de yaşa-
yan kişilere karşı uymakla yükümlü 
oldukları somut kurallar bütünü 
olarak tanımlanabilecektir. 

Bugünkü görünümünden uzak bir 
şekilde AB, kuruluş döneminde eko-
nomik temelli bir birlik olarak şekil 
almıştır. Kurucu antlaşmalar, ilk baş-
larda, insan hakları veya bu hakla-
rın sistem dahilinde korunmasına 
yönelik olarak hüküm içermemek-
tedir. Zamanla Birliğin bütünleşme 
aşamalarından geçerek siyasi alan-
da da ilerlemesi ve salt ekonomik 
amaçlarının ötesine geçmesi sebe-
biyle doğal olarak insan haklarının 
korunması da gündeme gelmiştir. 
Antlaşmalarda hüküm bulunmayan 
bu durumda Avrupa Birliği Ada-
let Divanı (ABAD) devreye girerek 
bu alanda zengin bir içtihat huku-
ku oluşmasını sağlamıştır. Stauder 
davası (Case 29/69) ile başlayan 
bu süreçte ABAD, Üye Devletlerin 
ortak anayasal gelenekleri, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve 
Üye Devletlerin taraf oldukları insan 
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haklarına ilişkin uluslararası sözleş-
melerden esinlenerek meydana ge-
tirdiği temel hakları, AB hukukunun 
genel ilkelerinin bir parçası olarak 
kabul etmiştir. 

İçtihat hukukuyla gelişen bu alan, 
kurumsal açıdan da zaman içerisin-
de tamamlanmaya çalışılmıştır. Ör-
neğin Avrupa Parlamentosu, Kon-
sey ve Komisyon, 5 Nisan 1977’de 
temel hakların korunması hakkında 
bir ortak bildiri benimsemiştir. Ku-
rucu antlaşmalardaki ilk ciddi de-
ğişikliği getiren Avrupa Tek Senedi 
(1987) Dibacesinde temel hakları 
vurgulamıştır. Maastricht Antlaş-
ması (1993) ise, AB’nin AİHS tara-
fından güvence altına alınan ve üye 
devetlerin ortak anayasal gelenek-
lerinden kaynaklanan temel haklara 
Birlik hukukunun genel ilkeleri ola-
rak saygı göstereceğini açıkça ifade 
etmiştir. Amsterdam Antlaşması 
(1999) ile AB’nin insan hakları ve te-
mel özgürlüklere saygı üstüne kuru-
lu olduğunu ortaya koymuştur. 

1999 yılı Köln Zirvesi’nde ise olduk-
ça önemli bir adım atılarak bir temel 
haklar kataloğu şekillendirilmesine 
ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Üs-
telik bu çalışmaların bir Konvansi-
yon tarafından yapılması da karar-
laştırılan bir diğer önemli adım ola-
rak değerlendirilmelidir. Bu sayede 
hazırlanacak temel haklar kataloğu-
na birçok paydaşın katkıda bulun-
ması ve tam bir koruma sağlanması 
amaçlanmıştır. Konvansiyon tarafın-
dan hazırlanan taslak Temel Hak-
lar Şartı (THŞ), 7 Aralık 2000 tarihli 
Nice Zirvesi’nde Konsey, Komisyon 

ve Avrupa Parlamentosu tarafından 
imzalanarak kabul ve ilan edilmiştir. 
Buradaki en önemli husus ise bu 
Şartın sadece kurumlar tarafından 
ilan edilmesidir. Birlik hukuku bağla-
mında bağlayıcılık kazanamamıştır. 

Bağlayıcılığa ilişkin sorunu aşmak 
üzere THŞ, 2004 imza tarihli Avrupa 
Anayasal Antlaşması’na bir bölüm 
olarak eklenmiştir. Ancak Avrupa 
Anayasal Antlaşması yürürlüğe gi-
remediği için THŞ de aynı hukuki 
statüde kalmış ve bağlayıcılık ka-
zanamamıştır. Bu tarihten sonra 
temel haklar alanındaki en önemli 
gelişme Lizbon Antlaşması (2009) 
ile sağlanmıştır. THŞ, Lizbon Antlaş-
ması’na bir bölüm olarak eklenme-
mekle birlikte, kurucu antlaşmalarla 
aynı hukuki değere sahip kılınmış ve 
bağlayıcılık kazanmıştır. THŞ, 7 ana 
bölümden oluşmaktadır. Bunlar; 
onur, özgürlükler, eşitlik, dayanış-
ma, vatandaşlık hakları, adalet ve 
genel hükümlerdir. Şartta yer alan 
hükümler AB kurumları ve AB huku-
kunu uyguladıkları müddetçe Üye 
Devletler açısından bağlayıcıdır. 

Çok katmanlı bir sistem olarak gö-
rülebilecek AB’de temel hakların 
korunması ve bunun takibi bakımın-
dan da çalışmalar yapılmaktadır. 
ABAD, oluşturduğu benzersiz içtihat 
hukukuyla bu alana katkı sunmaya 
devam etmekte ve yargısal denetim 
basamağını oluşturmaktadır. Ko-
misyon, 2010 yılında THŞ’nin etkin 
uygulanışını değerlendirmek ama-
cıyla buna yönelik bir strateji hazır-
lamıştır. Ayrıca Birlik seviyesinde, 
insan ticareti ve mağdur haklarının 
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korunması gibi bazı hassas konular 
bakımından politika önlemleri alın-
makta ve yasama çalışmaları yürü-
tülmektedir. Temel Haklar Ajansı 
(THA) yine temel hakların korunma-
sı ve izlenmesi bakımından etkili bir 
Birlik organıdır. THA, Birlik ve Üye 
Devletlerin ilgili kurum, kuruluş, 
ofis ve ajanslarına, AB hukuku çer-
çevesindeki uygulamaları bakımın-
dan temel haklar alanında görüş ve 
uzmanlık desteği sunmakta, uygu-
lamaları denetlemekte ve raporlar 
hazırlamaktadır. Tüm bunların yanı 
sıra AİHS’ye katılım için çalışmalar 
yapan Birlik, katılım halinde temel 
haklar bakımından daha etkili bir 
denetim mekanizmasına kavuşmuş 
olacaktır. Üye Devletler bazında da 
temel hakların korunması hedefiyle 
bütüne yönelik çalışmalar yapılmak-
ta ve işbirlikleri kurulmaktadır. 

AB, gerek kurumsal gerek mad-
di açılardan temel hakları dikkate 
alarak bütünleşmesine bu şekilde 
devam etmektedir. Ancak özellikle 
eşitlik ve ayrımcılığa ilişkin çekin-
celer, küresel ekonomik sıkıntıların 
temel haklar üzerinde yaratacağı 
olumsuz etkiler, son dönemde ar-
tan ırkçı söylemler ve AİHS’ye katı-
lım bakımından yaşanan sıkıntılar 
gibi konular nedeniyle, AB’nin daha 
etkin bir şekilde çalışması gerektiği 
de göz ardı edilmemelidir.

Okuma Listesi

Arsava, Füsun. “AB Temel Haklarının 
Üye Devletler Arasında Korunması”, 
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 
No: 31, 2017, s. 1–25. 

Baykal, Sanem. “Temel Haklar”, Bel-
gin Akçay ve Gülüm Bayraktaroğlu 
Özçelik (der), Lizbon Antlaşması 
Sonrası Avrupa Birliği Serbest Do-
laşım ve Politikalar, Ankara: Seçkin 
Yayıncılık, 2010, s. 371–399.

Selçuk, Engin. “Lizbon Sonrası Av-
rupa Birliği’nin Yenilenen Temel 
Haklar Sorunsalı”, Marmara Avrupa 
Araştırmaları Dergisi, Cilt: 22, No: 1, 
2014, s. 121–147.

Temel Haklar Ajansı 
(Fundamental Rights 
Agency)

–Merve AĞZITEMİZ–

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar 
Ajansı (THA), Birlik kurumlarına ve 
Üye Devletlere temel haklar bakı-
mından bağımsız ve kanıtlara daya-
nan şekilde bilgi ve tavsiyeler hazır-
layan bir ajanstır. THA, 2007 yılında 
kurulmuştur ve Birliğin merkezi 
olmayan ajanslarından birisidir. Ba-
ğımsız olan THA, Birlik bütçesinden 
finanse edilmektedir. Ajansın temel 
amacı, Birlik ve Üye Devletlerin ilgili 
kurum, organ, ofis ve ajanslarına AB 
hukuku çerçevesindeki uygulamala-
rı bakımından temel haklar alanın-
da görüş ve uzmanlık desteği sağ-
lamaktır. Bu sayede ilgili yapıların 
temel hakları gözeterek çalışması 
amaçlanmaktadır. 

Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşman-
lığını İzleme Merkezi’nin ardılı olan 
ve bu kuruma nazaran daha geniş 
bir alanda çalışma imkânı bulan 
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THA, AB çapında temel hakların 
korunması, anlaşılması ve özüm-
senmesi bakımından çalışmalarda 
bulunmaktadır. Bu amaçla uygun 
verilerin toplanması, karar verici 
mercilere tavsiyelerde bulunulma-
sı, ulusal ve uluslararası seviyedeki 
paydaşların buluşturulması ve te-
mel haklar bakımından farkındalık 
yaratma çalışmaları yapılması gibi 
araçları kullanmaktadır. Bu araçlar 
çerçevesinde geniş çaplı araştırma-
lar, hukuk ve sosyoloji gibi birçok 
katmanı ele alan karşılaştırmalı ça-
lışmalar ve rehber kitaplar yayımla-
makta, konferanslar düzenlemekte-
dir. 2018–2022 dönemini kapsayan 
çok yıllık çalışma programı çerçeve-
sinde THA, özellikle adalete erişim, 
çocuk hakları, ayrımcılık, ırkçılık ve 
yabancı düşmanlığı ve suç mağdur-
larının durumu gibi konular üzerin-
de yoğunlaşacaktır.

Ajansın yapılanmasında genel ola-
rak direktör, yönetim kurulu, icra 
kurulu, bilim komitesi ve diğer çalı-
şanlar bulunmaktadır. THA Direktö-
rü ajansın yönetimini sağlamaktadır. 
Direktör, yönetim kurulu tarafından 
beş yıllık süre için seçilmektedir. 
Yönetim kurulu ise ajansın çalışma 
programını hazırlamakta bütçesini 
onaylamakta ve ajans tarafından ya-
pılan işlerin izleme sürecini gerçek-
leştirmektedir. Bu kurul Üye Dev-
letler tarafından atanan birer adet 
bağımsız uzman, iki Komisyon tem-
silcisi ve Avrupa Konseyi tarafından 
atanan bir bağımsız temsilciden 
oluşmaktadır. İcra kurulu, yönetim 
kurulunun başkanı ve başkan yar-
dımcısı ile birlikte yine bu kurulun 

iki üyesi ve Komisyon’un bir tem-
silcisi tarafından oluşturulmaktadır. 
Bu kurul yönetim kurulu kararlarını 
hazırlamakta ve direktöre tavsiye-
lerde bulunmaktadır. Bilim komitesi 
ise ajansın çalışmalarının daha iyi 
bir seviyede sürdürülebilmesi ama-
cıyla dışarıdan gelen 11 adet uzman 
tarafından oluşturulmaktadır. Ajan-
sın diğer çalışanları hukuk, siyaset, 
sosyoloji, istatistik gibi birçok alan-
da uzman kişilerden oluşmaktadır.  

THA, Birlik kurumları ve Üye Dev-
letler haricinde uluslararası örgütler 
ve sivil toplum kuruluşları ile de ya-
kın ilişkilerde bulunmaktadır. Hatta 
temel haklar alanında çalışan sivil 
toplum kuruluşları ile daha yakın 
bir birliktelik kurmak amacıyla bir 
Temel Haklar Platformu üzerinden 
çalışmaktadır. 

Okuma Listesi

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar 
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Temel Haklar Şartı 
(Charter of Fundamental 
Rights)

–Merve AĞZITEMİZ–

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar 
Şartı (THŞ); medeni, siyasi, ekono-
mik ve sosyal hakları içeren ve Bir-
liğin kurumları ve organları ile AB 
hukukunu uyguladıkları müddetçe 
Üye Devletlere yönelen bir insan 
hakları belgesidir. Lizbon Antlaşma-
sı (2009) ile birlikte kurucu antlaş-
malar ile aynı hukuki değere sahip 
kılınarak bağlayıcı hale gelmiştir. 
THŞ, Üye Devletlerin ortak anayasal 
gelenekleri, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi (AİHS), AB üyesi devlet-
lerin taraf olduğu diğer uluslararası 
insan hakları belgeleri ve Avrupa 
Birliği Adalet Divanı (Divan) içtihat 
hukuku bir araya getirilerek AB dü-
zeyinde bir temel haklar kataloğu 
yaratılmaya çalışılmıştır. THŞ top-
lamda yedi başlıktan oluşmaktadır. 
Bunlar; onur, özgürlükler, eşitlik, da-
yanışma, vatandaşlık hakları, adalet 
ve genel hükümlerdir. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ku-
rulan Avrupa Toplulukları, daha çok 
ekonomik temeller etrafında kurul-
muş olup kurucu antlaşmalar insan 
haklarının korunmasına ilişkin açık 
hükümler içermemiştir. Zaman içe-
risinde ABAD içtihadıyla gelişen bu 
alandaki somut adımlar Maastricht 
Antlaşması (1993) ile atılmış, Ams-
terdam Antlaşması (1999) ile birlik-
te insan hakları temel dayanaklar-
dan birisi haline dönüştürülmüştür. 

1999 yılında Köln Zirvesi ile birlikte 
bir temel haklar kataloğu hazırlan-
ması gündeme gelmiştir. Bu çalışma-
nın aynı zamanda bir Konvansiyon 
tarafından yürütülmesi de planlan-
mıştır. Üye Devletlerin ulusal parla-
mentolarından gelen temsilcilerle 
birlikte Avrupa Parlamentosu’nun 
temsilcileri, bu Konvansiyonda be-
raber çalışarak hazırladıkları taslak 
metni 2 Ekim 2000 tarihinde kabul 
etmiştir. Aynı yıl içerisinde Avrupa 
Parlamentosu ve Komisyon tarafın-
dan onaylanan bu metin, THŞ olarak 
7 Aralık 2000 tarihli Nice Zirvesi’nde 
Konsey, Komisyon ve Avrupa Par-
lamentosu tarafından imzalanarak 
kabul ve ilan edilmiştir. Bu dönem-
de Şart hukuki olarak bağlayıcı bir 
nitelik taşımamaktadır. THŞ, 2004 
imza tarihli Avrupa Anayasal Ant-
laşması’na bir bölüm olarak konul-
muşsa da bu antlaşmanın yürürlüğe 
girmemesi nedeniyle Şartın hukuki 
statüsü değişmemiştir. Lizbon Ant-
laşması (2009) ise bu alandaki işle-
yişi köklü bir biçimde değiştirmiş-
tir. Buna göre Birlik, 12 Aralık 2007 
tarihinde Strazburg’da uyarlandığı 
haliyle, kurucu antlaşmalarla aynı 
hukuki değere sahip olan 7 Aralık 
2000 tarihli THŞ’de yer alan hakları, 
özgürlükleri ve ilkeleri tanır. Böylece 
THŞ artık bağlayıcılık kazanmıştır. 

AB seviyesinde temel haklar bakı-
mından sağlanan bu koruma bazı 
soru işaretlerinin ortaya çıkması-
na neden olmuştur. Bunlardan ilki, 
AİHS’de sağlanan koruma seviyesi 
ile nasıl bir ilişki kurulacağıdır. AB 
bir tüzel kişilik olarak AİHS’nin tara-
fı olmasa da bugün için 27 üyesinin 
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tamamı bu Sözleşme’ye taraftır ve 
bunun getirdiği yükümlülükleri bu-
lunmaktadır. Bu husus THŞ md. 52 
ile aşılmaya çalışılmıştır. Buna göre 
Şartın AİHS ile teminat altına alın-
mış olan haklara tekabül eden hak-
ları içermesi durumunda söz konu-
su hakların anlamı ve kapsamının, 
AİHS’de belirtilenlerle aynı olacağı 
düzenlenmiştir. Bununla birlikte, AB 
hukuku daha kapsamlı koruma sağ-
layabilecektir. 

İkinci husus ise THŞ’nin uygulama 
alanı ile ilgilidir. Bu sorun ise THŞ 
md. 51 ile açıklığa kavuşturulmaya 
çalışılmıştır. Buna göre THŞ, Birliğin 
kurum, organ, ofis ve ajanslarına ve 
sadece Birlik hukukunu uyguladık-
larında Üye Devletlere yönelik ola-
caktır. Ayrıca Üye Devletler açısın-
dan ulusal hassasiyetler nedeniyle 
bu Şartın AB için yeni bir yetki veya 
görev tesis etme durumu olmadığı 
da aynı düzenlemede vurgulan-
maktadır. Buradaki sorun uygulama 
alanının nasıl yorumlanacağıdır. Bu 
bağlamda dar bir şekilde yorum-
landığında uygulama alanı kavramı, 
Üye Devletler AB hukukunu ulusal 
hukuklarına aktardıklarında ya da 
doğrudan uyguladıklarında kulla-
nılabilecektir. Burada örnek olarak 
bir Direktif’in iç hukuka aktarılma-
sı neticesinde uygulanan kurallar 
ya da bir Tüzük’ün Üye Devletlerde 
doğrudan uygulanır olması verile-
bilecektir. Kavram geniş bir şekilde 
yorumlandığında ise Üye Devletle-
rin AB hukuku çerçevesinde hareket 
ettiği durumlar kapsanabilecektir. 
Bu husustaki Divan kararlarına ba-
kıldığında, değişken durumlarda 

hem esnek hem de geniş şekilde 
yorum yapıldığı görülmektedir (C–
400/10 PPU, C–617/10, C–411/10 
and C–483/10, C–206/13).

Uygulama sorunlarının yanı sıra 
THŞ’nin kullanımının takibi de 
önemli bir konudur. Komisyon 2010 
yılında Şartın kullanımının izlenmesi 
amacıyla bir strateji benimsemiştir. 
Bu stratejiye göre, Şartın kapsadığı 
haklar bakımından Birlik kurumla-
rınca yapılacak yasama çalışmala-
rının izlenmesi, AB vatandaşlarının 
temel hakları daha net bir biçimde 
anlamaları ve yıllık raporlar aracılı-
ğıyla Şartın kullanım şeklinin takibi 
amaçlanmıştır. Komisyon yine etki 
değerlendirmesi mekanizmasını 
kullanarak gerek kendi içerisinde 
gerek yasama sürecine katılan diğer 
Birlik kurumlarının yasama sürecin-
de temel haklara riayet etmesini 
sağlayan bir kontrol mekanizması 
oluşturmuştur.

THŞ’nin kullanılamadığı durumlar-
da devreye ulusal ve uluslararası 
koruma sistemleri girmektedir. Bu 
bağlamda Üye Devletlerin anaya-
sal gelenekleri ve anayasalarında 
tanınmış bulunan temel haklar ile 
yine Üye Devletlerin insan hakları 
alanında taraf oldukları uluslararası 
sözleşmeler gerekli korumayı sağla-
yacaktır. Bu kapsamda ele alındığın-
da THŞ’nin bu koruma sistemleri ile 
çatışma ya da yerine geçme amacı 
taşımadığı anlaşılacaktır. Her ne ka-
dar böyle bir amacı olmasa da gü-
nümüzde bu hala tartışılan bir alan 
olmaya devam etmektedir.
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Temel Hedef  
(Headline Goal)

–Burak TANGÖR– 

Temel Hedef 2003 ve Temel Hedef 
2010, Avrupa Birliği’nin (AB) bir gü-
venlik ve savunma politikası benim-
semesinden sonra askeri kabiliyet-
lerini geliştirmek için ortaya koydu-
ğu niyetlerdir. İlk önce, 1999 yılında 
gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi’nde 
kolayca konuşlandırılabilecek askeri 
kabiliyetler ile komuta, kontrol, is-
tihbarat ve stratejik ulaştırma alan-
larında kolektif kabiliyet hedefleri-
ne yönelik ortak bir Avrupa temel 
hedefinin benimsenmesi kabul edil-
miştir. Bu Avrupa temel hedefinin, 
Petersberg görevlerinin tamamını 
yürütebilecek bir biçimde ulusal 
ve çok-uluslu çabaların gönüllü ko-
ordinasyonuyla gerçekleştirilmesi 

öngörülmüştü. AB Üye Devletleri 
söz konusu Avrupa kabiliyetlerini 
geliştirmek için 2003 yılını kendile-
rine hedef olarak belirlemişti. Buna 
göre AB Üye Devletleri 2003 yılına 
kadar gönüllü işbirliği yapmak su-
retiyle Amsterdam Antlaşması’nda 
belirtilen Petersberg görevlerinin 
tamamını yerine getirebilecek kuv-
vetleri hızlı bir şekilde konuşlandırı-
labilecek şekilde hazır duruma geti-
receklerdi. Bu kuvvetler 15 tugay ya 
da 50 bin-60 bin arasında oluşacak, 
komuta, kontrol, muhabere ve lojis-
tik hizmetlerini sunabilecek, ayrıca 
hava ve deniz unsurları ile destekle-
necekti. AB Üye Devletleri bu kolor-
du seviyesindeki kuvvetleri 60 gün 
içinde operasyona hazır duruma 
getirecek ve bu kuvvetler içinden 
çok yüksek hazırlık derecesine sahip 
daha küçük hızlı tepki birimleri oluş-
turacaktı. Temel Hedefe göre, kolor-
du seviyesindeki kuvvet, konuşlan-
mayı en az bir yıl idame ettirebile-
cek kapasiteyi haiz olmalıydı. Bunun 
için, başlangıçtaki kuvvetlerin yerini 
alacak daha düşük hazırlıkta ek ko-
nuşlanabilir birimler ve destek per-
soneli oluşturmak gerekecekti. Bir 
krize yanıt olarak toplanan AB lider-
liğindeki kuvvetler yalnızca kriz sü-
resince devam edecek ve birliklerin 
katılıp katılmayacakları, ne zaman 
ve nasıl katkıda bulunacaklarına ka-
rar vermek Üye Devletlerin kendile-
rine kalmıştı.

AB Üye Devletleri, Haziran 2000 
Santa Maria da Feira AB Zirvesi’nde 
2003 yılına kadar uluslararası mis-
yonlar için çatışma önleme ve kriz 
yönetimi operasyonları boyunca 
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5.000 polis memuru vermeyi taah-
hüt etti. Buna ek olarak, Üye Dev-
letler ayrıca 30 gün içinde 1.000’e 
kadar polis memurunu belirlemeyi 
ve konuşlandırmayı kabul etti.

Avrupa Güvenlik Stratejisi’ne kat-
kıda bulunmak üzere Mayıs 2004’te 
kriz yönetimi operasyonlarında kul-
lanmak için askeri kabiliyetleri artı-
racak Temel Hedef 2010 benimsen-
miştir. Temel Hedef 2003’ten arta 
kalan eksikliklerin tamamlanması ve 
açıkların kapatılması için Temel He-
def 2010’da kapasite geliştirmenin 
niteliksel yönlerine daha çok odak-
lanılmıştır. AB’nin bir krize yanıt ola-
rak hazır kuvvet paketlerini konuşla-
nabilir duruma getirebilmesi, Temel 
Hedef 2010’nun kilit unsurlarından 
biridir.

22 Kasım 2004 tarihinde Askeri Ka-
pasite Taahhüt Konferansı’nda Av-
rupa Askeri Kapasiteleri Deklarasyo-
nu yayımlanmıştır. Bu deklarasyona 
göre, Temel Hedef 2010 kapsamın-
da Hızlı Müdahale unsurlarının bir 
parçası olarak Avrupa Muharebe 
Grupları’nın oluşturulması, 2005 
yılında Öncül Harekât Kabiliyeti (Inı-
tial Operational Capability) ve 2007 
yılından itibaren Tam Harekât Kabi-
liyeti (Full Operational Capability) 
taahhütleri yerine getirilecekti. Söz 
konusu konferansta, AB Üye Dev-
letleri askeri kabiliyetlerini birlikte 
çalışabilirlik, konuşlandırabilirlik ve 
sürdürebilirlik doğrultusunda geliş-
tirmeyi taahhüt etmişlerdir. Bunun 
için AB daha esnek, mobil ve birlikte 
çalışabilir güçlere ihtiyaç duyacaktır. 
AB uygun olan yerlerde varlıkları bir 

araya getirerek ve paylaşarak mev-
cut kaynakları daha iyi kullanacak ve 
çokuluslu güçlerin yanıt verebilirliği-
ni artıracaktır. Yine aynı konferansta, 
Haziran 2004’teki AB Zirvesi tarafın-
dan benimsenen AB’nin Terörizmle 
Mücadele Eylem Planı doğrultusun-
da Siyaset ve Güvenlik Komitesi’nin 
çalışmaları rehberliğinde terörizme 
karşı askeri gerekliliklerin tanımlan-
ması hazırlıklarına girişilmiştir. Bu 
hazırlıklar kapsamında 2005 yılında 
tamamlanması öngörülen Gereksi-
nimler Kataloğu’nu (Requirements 
Catalogue) müteakiben Kuvvet Ka-
taloğu ve İlerleme Kataloğu oluş-
turulacaktı. Bu kataloglar Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Politikası’nın 
(AGSP) terörizmle mücadele hakkın-
daki Kavramsal Çerçeve’nin eylem 
boyutunu dikkate alacaktı. Temel 
Hedef 2010 doğrultusunda Avrupa 
Muharebe Grupları için mukayese 
ölçütlerinin tanımlanması çalışmala-
rı başlatılmıştır. Bunun için Konseyin 
ilgili organları ve Avrupa Savunma 
Ajansı görevlendirilmiştir. Avrupa 
Savunma Ajansı, 2001 yılında baş-
latılan Avrupa Kabiliyet Eylem Planı 
kapsamında kabiliyet taahhütleri-
ni denetlemesi, belirlemesi ve de-
ğerlendirmesini yapacaktır. Ajans, 
ayrıca, Kabiliyet Geliştirme Meka-
nizmasını (Capability Development 
Mechanism) faydalı hale getirecek-
tir. Avrupa Savunma Ajansının, Av-
rupa Kabiliyet Eylem Planı’na dâhil 
edilmesi suretiyle Temel Hedef 2010 
değerlendirme süreci de hayata geç-
miştir.

Temel Hedef 2010 aracılığıyla, özel-
likle çokuluslu Muharebe Grupla-



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ1022

rının oluşturulmasıyla, AB Üye Dev-
letleri arasındaki işbirliği sonucunda 
Avrupa savunmasının etkinliği ve ve-
rimliliğinin arttırılması amaçlanmış-
tır. AB, bir kriz meydana gelmeden 
harekete geçebilmelidir ve önleyici 
katılım bir durumun kötüleşmesini 
önleyebilir. AB, eşzamanlı operas-
yonlar yürütme yeteneğini korumalı 
ve böylece farklı katılım seviyelerin-
de aynı anda birkaç operasyonu sür-
dürmelidir. Karar alma konusunda, 
AB’nin hedefi, kriz yönetimi kavra-
mının, Konsey tarafından onaylan-
masından sonraki 5 gün içinde bir 
operasyon başlatma kararını alabil-
mektir. Kuvvetlerin konuşlandırıl-
masında, güçler, AB’nin operasyonu 
başlatma kararından en geç 10 gün 
sonra, kuvvetler görevlerini sahada 
uygulamaya başlayabilmelidir. Bu 
yüksek hazırlıklı muharebe grupları-
nın AB’nin olası BM taleplerine ce-
vap verme yeteneğini güçlendireceği 
öngörülmüştü.
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Temel Serbestîler 
(Fundamental Freedoms)

–İlke GÖÇMEN–

Temel serbestîler, öz itibariyle, Av-
rupa Birliği (AB) iç pazarındaki do-
laşım serbestîlerini toplu biçimde 
ifade etmek üzere kullanılmaktadır. 
Temel serbestîler ile malların ser-
best dolaşımı, kişilerin ve hizmetle-
rin serbest dolaşımı ve sermayenin 
serbest dolaşımı kastedilir. Bu yön-
den, kişilerin serbest dolaşımı, kendi 
içinde işçilerin serbest dolaşımı ve iş 
kurma hakkı olarak ikiye ayrılmakta-
dır. Sermayenin serbest dolaşımı da, 
sermayenin serbest dolaşımı ve öde-
melerin serbest dolaşımı olarak ikiye 
ayrılabilmektedir. 

Teminatlı Tahvil Programı 
(Covered Bond Purchase 
Program) 

–Sevgi İNECİ–

Avrupa Merkez Bankasının (AMB) 
girişimiyle Eylül 2014 titibariyle geniş 
kapsamlı varlık alım programı olarak 
hayata geçirilen Teminatlı Tahvil Alım 
Programı Aralık 2018’e kadar devam 
etmiştir. AMB’nin borç yapılandırma-
sı ile ilgili olarak piyasalara sunduğu 
bu olanak, birincil ve ikincil piyasala-
ra kredi kolaylıkları sağlamıştır.

AMB ilk teminatlı tahvil alım progra-
mını Temmuz 2009 – Haziran 2010 
arasında, ikinci tahvil alım programı-
nı Kasım 2011 – Ekim 2012 arasında 
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gerçekleştirmiş, 4 Eylül 2014’te de 
üçünçü tahvil alım programını açıkla-
mıştır. 2014-2016 yıllarını kapsayan 
bu geniş kapsamlı varlık alım progra-
mının aylık hedefi 60 milyar Avro tu-
tarındaki tahvil alımıdır. Aralık 2015 
tarihinde varlık alım programının 
süresi Mart 2017’ye doğru uzatılmış, 
aylık tahvil alım hacmi de 80 milyar 
Avro’ya doğru genişletilmiştir. Bu 
tarihten sonra AMB aylık tahvil alım 
hacmini tekrar 60 milyar Avro’ya 
çekmiştir. Bununla birlikte piyasa-
lardaki deflasyonist ortam ve nakit 
talebi sebebiyle Ekim 2017’den Eylül 
2018’e kadar varlık alım programı-
na devam edilmiş, ancak AMB aylık 
alım hacmini 30 milyar Avro’ya dü-
şürmüştür. Haziran 2018-Aralık 2018 
itibariyle varlık alım programı aylık 
15 milyar Avro ile sınırlanmıştır. Avro 
Bölgesi ekonomisine kredi kolaylık-
ları sağlayan bu tahvil alımları Avro 
Bölgesi Merkez Bankaları tarafından 
kredi dereceleri elverişli olan kamu 
ve özel sektör kurumlarını kapsamış-
tır. Bununla birlikte kurumların kredi 
derecelendirmesi BBB- ve eşdeğeri 
olması gerekirken, Yunanistan ve 
GKRY’nin sözkonusu minimum kri-
terleri karşılayamadıkları aynı za-
manda aktif kaliteleri bakımından da 
yeterli olamadıkları da görülmüştür. 
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Tercihli Ticaret 
Anlaşmaları (Preferential 
Trade Agreements) 

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Anlaşmaya taraf olan ülkelerin tek 
taraflı ya da karşılıklı olarak gümrük 
vergilerinde indirim yapmak suretiy-
le hayata geçirdikleri iktisadi bütün-
leşme türü tercihli ticaret anlaşmala-
rını ifade etmektedir. Tarife oranları-
nın sıfır ya da sıfıra çok yakın olduğu 
iki çeşit tercihli ticaret şekli bulun-
maktadır. Bunlar serbest ticaret böl-
geleri ve gümrük birlikleridir. Serbest 
ticaret bölgelerinde bu bölgelere üye 
olan ülkeler arasında ticaret, serbest 
bir biçimde gerçekleşiyor olsa da 
üçüncü ülkelere karşı her ülke ken-
di ticaret politikasını uygulamakta 
özgürdür. ABD, Meksika ve Kanada 
arasında eski adı Kuzey Amerika Ser-
best Ticaret Anlaşması (North Ameri-
ca Free Trade Agreement – NAFTA), 
yeni adı ABD-Meksika-Kanada Anlaş-
ması (US-Mexico-Canada Agreement 
– USMCA) olan iktisadi bütünleşme 
türü bir serbest ticaret bölgesidir. 
Tercihli ticaret anlaşmalarının ikinci 
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türü olan gümrük birliklerinde ise 
üye ülkeler arasında ticaretin ser-
best bir şekilde gerçekleşmesinin 
yanı sıra üçüncü ülkeler karşısında 
da ortak bir dış ticaret politikasının 
izlenmesi taahhüt edilmektedir. Bu-
nun örneği de hem Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerinin kendi aralarında var 
olan hem de Türkiye, Andorra ve 
San Marino ile tesis etmiş oldukları 
gümrük birlikleridir. 
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Tereyağ Dağı ve Süt Gölü 
(Butter Mountains and 
Milk Lakes)

–Selvi EREN– 

Tereyağ Dağı ve Süt Gölü, Avrupa 
Birliği’nde (AB) 1970’li yıllardan iti-
baren devlet müdahalesi nedeniyle 
tüketilenden çok daha fazla üretilen 
tereyağ ve sütü ifade etmek için kul-

lanılmaktadır. Zamanla azalan tere-
yağ dağları ve süt gölleri, 2017 yılın-
da neredeyse yok olmuştur. 1950’li 
yıllarda tarımsal üretimin talebi kar-
şılayamaması nedeniyle Ortak Tarım 
Politikası’nın 1962’de oluşturulması 
da dahil olmak üzere bir dizi pazar 
müdahalesine yol açmıştır. Bu ne-
denle hükümetler garantili bir asgari 
müdahale fiyatıyla süt üretimini des-
teklemeye başlamıştır. 

Söz konusu destek, 1970’li yılların 
sonlarında tahıl, süt, tereyağ ve ilgili 
ürünlerin üretiminde ciddi bir artışa 
neden olmuştur. Tüketimi fazlasıyla 
aşan aşırı üretimle mücadele etmek 
için hükümetler bu defa da Ortak 
Tarım Politikası tarafından yönetilen 
süt kotaları uygulamaya koymuştur. 
İlerleyen yıllarda, üretim talebi ge-
ride bırakmaya devam ettiği için AB 
üye ülkeleri ve AB, “süt gölleri” ve 
“tereyağı” veya “et dağları” olarak 
adlandırılan fazla tarımsal ürünleri 
ton bazında satın almaya başlamış-
tır. 1984 yılında başlatılan süt üretim 
kotaları, 1 Nisan 2015 tarihinde kal-
dırılmıştır. 
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Terörizmle Mücadele 
(Fight Against Terrorism) 

–Hatice YAZGAN–

Terörizm günümüzde Avrupa Birliği 
(AB) güvenliğine yönelik en temel 
tehditlerden biri olarak görülmekte 
ve terörizmle mücadele bir önce-
lik alanı olarak kabul edilmektedir. 
Özellikle 2004 ve 2005 yıllarında 
Madrid ve Londra’daki terör saldı-
rıları terörizmle mücadele konu-
sunda Birlik düzeyinde tedbir alma 
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu 
çerçevede terörizm konusunda te-
mel mevzuat ve terörle mücadele 
için oluşturulan kurumlar şu şekilde 
sıralanabilir. 

Terörizmle mücadelede AB’nin ya-
yınladığı en önemli belgelerden 
biri 2005 yılında Konsey tarafından 
onaylanan AB Terörle Mücadele 
Stratejisi’dir (EU Counter Terrorism 
Strategy) ve Stratejiye ek olarak de-
taylı bir eylem planı oluşturulmuş-
tur. Strateji; “önleme (prevent)”, 
“koruma (protect)”, “izleme (pur-
sue)” ve “karşılık verme (respond)” 
olarak ifade edilen dört ana ilke 
üzerine oturmuştur. 

• “Önleme”: Terör örgütlerine 
katılımların önlenmesini temel 

alan bir ilkedir. Bu bağlamda 
radikalleşmenin ve terör örgüt-
lerine katılanların nedenlerinin 
anlaşılması esastır. 2008 yılında 
bu amaçla bir strateji yayınlan-
mış ve söz konusu strateji 2014 
yılında sosyal medyanın terö-
ristler tarafından kullanılması 
gibi hususlar da dahil olacak 
şekilde revize edilmiştir. Aynı yıl 
Konsey stratejinin üye devletler 
tarafından uygulanmasına iliş-
kin yol gösterici ilkeler oluştur-
muştur. 

• “Koruma”: Vatandaşların ve 
kritik önemdeki altyapının ko-
runması için tedbirleri içeren 
ilkedir.

• “İzleme”: Teröristlerin izlenerek 
soruşturulması, seyahat, ileti-
şim ve finansmana erişimlerinin 
önlenmesi ve teröristlerin ada-
let önüne çıkarılması faaliyetle-
rini ön plana çıkaran ilkedir.

• “Karşılık verme”: Terörist saldı-
rıların yıkıcı sonuçlarını ortadan 
kaldırmak, saldırı sonrası ortaya 
çıkan etkilerle mücadele etmek 
için kapasitenin geliştirilmesi, 
terör saldırılarına maruz kalan-
ların gereksinimlerinin karşılan-
ması gibi konuları içeren ilkedir. 

2010 yılında AB, ortak güvenlik teh-
ditleri ile mücadele etmek amacıyla 
bir “İç Güvenlik Stratejisi” (The EU 
Internal Security Strategy in Action: 
Five steps towards a more secure 
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Europe) oluşturmuştur. Bu belge 
oluşturulana dek Birliğin iç güven-
lik alanında hedeflerini ortaya ko-
yan tek bir belge, bir başka deyişle 
ortak ve kapsayıcı bir düzenleme 
bulunmamaktaydı. Sözkonusu stra-
teji, Lizbon Antlaşması’nın düzen-
lemeleri ile paralel olarak AB’nin 
iç güvenliği konusunda stratejik 
hedefler belirleme amacını ortaya 
koymuştur. Bu Strateji kapsamında 
beş amaç ve bu amaçlar altında ele 
alınacak eylemler ortaya konmuş-
tur. Bu amaçlar sırasıyla, 1) “Ulus-
lararası suç şebekelerinin ortadan 
kaldırılması,” 2) “Terörizmin önlen-
mesi, radikalleşme ve terör örgütle-
rine katılım konularının ele alınma-
sı”, 3) “Siber alanda vatandaşlar ve 
iş yapanlar için güvenlik düzeyinin 
arttırılması” 4) “Sınır yönetimi yo-
luyla güvenliğin güçlendirilmesi” 5) 
“Avrupa’nın kriz ve felaketlere karşı 
dayanıklılığının arttırılması”dır. Bir-
liğin yakın çevresindeki istikrarsız 
ortamın etkisi ile AB’nin iç güvenlik 
bakımından yeni bir düzenlemeye 
ihtiyaç göstermesi nedeniyle, Av-
rupa Komisyonu tarafından 2015 
yılında “Güvenliğe İlişkin Avrupa 
Gündemi” (The European Agenda 
on European Security) kabul edil-
miştir. Sınır aşan suçlar ve terörizm 
konusunda üye devletlerin güvenli-
ğinin sağlanması için Birliğin katkı-
sına odaklanan bu belge, terörizm, 
organize suçlar, siber suçlar ve diğer 
güvenlik tehditleri yanında Birliğin 
üye devletlerle koordineli şekilde 
tedbir alabileceği alanları belirle-
miştir. Bunun yanında, “iç güvenlik 
sağlanırken temel hakların azami 
derece gözetilmesi, şeffaflık, hesap 

verebilirlik ve demokratik kontrolün 
sağlanması, AB hukuki araçlarının 
en iyi şekilde uygulanması, ilgili AB 
birimleri ve sektörler arası işbirliğini 
sağlayan bir yaklaşım geliştirilmesi 
ve güvenliğin iç ve dış boyutlarının 
dikkate alınması” şeklinde ilkeler 
belirlenmiştir. 2016 yılında Konsey, 
yolcu isimleri kayıtlarına (Passenger 
Name Record) ilişkin bir direktif ile 
bu verilerin yalnızca terörist saldırı-
lar ve ciddi suçların önlenmesi, tes-
pit edilmesi, soruşturulması ve ko-
vuşturulması için kullanılabileceğini 
kabul etmiştir. 2017 yılında kabul 
edilen “Terörle Mücadele Hakkında 
Direktif”, (Directive on Combating 
Terrorism), diğer konular yanında 
terörizmle ilgili tanımların AB düze-
yinde uyumlaştırılması ve böylece 
ulusal yönetimler arasında işbirliği 
ve bilgi değişiminin sağlanması hu-
suslarını kapsamaktadır. Terörizmin 
finansmanı önlemeye ilişkin olarak 
da 2018 yılında oluşturulan ve daha 
önceki düzenlemeleri değiştiren bir 
direktif bulunmaktadır. (Directive 
(EU) 2018/843 ….. on the preventi-
on of the use of the financial system 
for the purposes of money launde-
ring or terrorist financing…) AB’nin 
güvenlik araştırmaları konusunda 
tahsis ettiği finansman kaynakları 
da mevcuttur. 

Yukarıda açıklanan mevzuat yanın-
da AB, terörizmle mücadele konu-
sunda kimi kurumların kurulmasını 
sağlayarak sözkonusu mevzuatı güç-
lendirmiştir. 2004 yılında Madrid’de 
gerçekleşen terör saldırılarından 
sonra AB liderleri tarafından terör-
le mücadeleye ilişkin bir deklaras-
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yon kabul edilmiş ve bir “AB Terörle 
Mücadele Koordinatörlüğü” oluş-
turulmuştur. 2007 yılında atanan 
mevcut koordinatör Gilles de Ker-
chove halen bu görevi yürütmekte-
dir. Koordinatör terörizmle mücade-
le konusunda Konsey faaliyetlerini 
koordine etmek yanında, Birliğin 
terörle mücadele stratejisinin uy-
gulanmasını takip eder. Terörizme 
yol açan radikalleşme ile mücadele 
etmek için 2011 yılında, başta si-
vil toplum kuruluşları ve profesyo-
nellerden oluşan, tematik çalışma 
grupları halinde örgütlenen ve bilgi 
alışverişi ve tecrübe değişimi sağla-
yan çalışmalar yapan “Radikalleş-
me Farkındalık Ağı”(Radicalisation 
Awareness Network) kurulmuştur. 
Bu ağ, Avrupa Komisyonuna bağlı 
“İç Güvenlik Fonu” (Internal Secu-
rity Fund-Police) tarafından finanse 
edilmektedir. 2015 yılında Avrupa 
Komisyonu tarafından, internette 
terörist faaliyetlere ilişkin içerik ve 
nefret suçlarıyla mücadele etmek 
amacıyla, Europol, hükümetler, in-
ternet şirketlerinin de yer aldığı “AB 
Internet Forumu” (EU Internet Fo-
rum) oluşturulmuştur. 2016 yılında 
Europol kapsamında Avrupa Terörle 
Mücadele Merkezi kurulmuştur. Bu 
Merkezin temel amaçları arasında 
“terörle ilgili olarak üye devletler-
de yürütülen soruşturmalarda, ilgi-
li devlet talep ederse operasyonel 
destek sağlamak”, “Terörist Finans-
manı İzleme Programı” (Terrorist 
Finance Tracking Programme) ve 
“Finansal İstihbarat Birimi (Financial 
Intelligence Unit) yoluyla istihbarat 
paylaşımı yapmak” ve “terörizmin 
finansmanına ilişkin tecrübe payla-

şımı yapmak”, “AB Internet Başvuru 
Birimi (EU Internet Referral Unit) 
yoluyla internet ve sosyal medya 
yoluyla terörizm propagandası ile 
mücadele konularında çalışmalar 
yapmak” bulunmaktadır. 2017 yı-
lında alınan bir Komisyon kararına 
istinaden radikalleşmeyle mücadele 
kapsamında geçici süreyle görev ya-
pacak “Üst Düzey Komisyon Uzman 
Grubu” (High Level Commission Ex-
pert Group) oluşturulmuştur. Avru-
pa Komisyonu Göç ve İçişleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 
bu uzman grubunun görevleri ara-
sında, “terörizme yol açan radikal-
leşmeyle mücadele” ve “radikalleş-
meyi önleme ile ilgili politikaların 
oluşturulması için Komisyona tavsi-
yelerde bulunmak” bulunmaktadır. 
Oluşturulan mevzuat ve kurumlar, 
AB’nin dış politika ve güvenlik ve 
kurumları yanında, uluslararası ku-
ruluşlarla da koordineli şekilde terö-
rizmle mücadelede birlikte hareket 
etmektedir. 
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rupa Birliği’nin Terörizmle Müca-
dele Stratejisi: Yeni Bir Bütünleşme 
Alanı mı?” Ankara Avrupa Çalışma-
ları Dergisi, Cilt 11, No.1, 2012, s. 
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Terse Dönük Ayrımcılık 
(Reverse Discrimination)

–İlke GÖÇMEN–

Terse dönük ayrımcılık, iç pazara 
erişmeye yönelik tekniklerden ne-
gatif bütünleşmenin alt unsurla-
rından olan tamamen ülke içi ilişki 
kuralının bir sonucudur. 

Temel serbestîler, yalnızca bir so-
mut uyuşmazlık sınır aşırı unsur 
taşıdığında uygulanabilir olduğun-
dan, dolayısıyla tamamen ülke içi 
ilişki söz konusu olduğunda uygula-
namadığından, bazen, terse dönük 
ayrımcılık kavramı ile ifade edilen 
bir durum ortaya çıkabilmektedir. 
Malların serbest dolaşımı altındaki 
ithalat yönünden miktar kısıtlama-
sına eş etkili tedbir yasağı çerçeve-
sinde örneklendirilirse; A devleti, X 
malının üretimi için “a”, “b” ve “c” 
standartlarının sağlanmasını isti-
yor olsun. Öte yandan A devleti, B 
devletinde yalnızca “a” standardı-
nın sağlanması ile hukuka uygun 
olarak üretilebilen X malının kendi 
ülkesinde de pazarlanabilmesini, 
malların serbest dolaşımı kuralları 
çerçevesinde engelleyemeyebilir. 
Bu durumda, yerli mallar ithal mal-
lar karşısında (örneğin fiyat rekabeti 
gerçekleştiremeyerek) dezavantajlı 
bir konuma düşebilir, ancak ortada 

Birlik içi ticareti etki altında bırakan 
bir durum olmadığından miktar kı-
sıtlaması ve eş etkili tedbir yasağı 
burada uygulama alanı bulmaya-
caktır. Nitekim Avrupa Birliği Adalet 
Divanı’nın (ABAD) Mathot kararına 
(Case 98/86) göre, ithalat yönün-
den miktar kısıtlamasına eş etkili 
tedbir yasağının “amacı, malların 
ithalatına yönelik engelleri ortadan 
kaldırmaktır, yoksa ulusal kökenli 
malların ithal malları ile her zaman 
aynı muameleden yararlanmasını 
sağlamak değildir”. Dolayısıyla, bu 
tür terse dönük ayrımcılık hâlleri 
Avrupa Birliği (AB) hukuku ile bağ-
daşmaktadır.

Terse dönük ayrımcılığa örnek ola-
rak Mathot kararı (Case 98/86) ve 
Morson and Jhanjan kararı (Joined 
Cases 35/82 and 36/82) gösterile-
bilir.
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Tersine Nitelikli Çoğunluk 
Oylaması (Reverse 
Qualified Majority 
Voting)

–Gülçin GÜREŞÇİ–

Avrupa Birliği (AB) kararları alınır-
ken genellikle şu yol uygulanır: Avru-
pa Komisyonu bir öneride bulunur. 
Bu öneri sonrası Avrupa Parlamen-
tosu ve Konsey nitelikli çoğunluk 
ile karar verir. Ancak mali yaptırım 
uygulanacağı zaman kararlar başka 
bir yöntem ile alınır. Avrupa Komis-
yonu Konseye bir mali yaptırım ile 
ilgili önerisini belirtir. Konsey, nite-
likli çoğunluk önerinin aleyhinde oy 
kullanmadıkça, mali yaptırımı uygu-
lar. Buna Tersine Nitelikli Çoğunluk 
Oylaması denir. Tersine Nitelikli Ço-
ğunluk Oylaması kuralların uygulan-
masını daha caydırıcı ve otomatik 
hale getirir bu nedenle daha güve-
nilirdir. AB’de küresel kriz sonrasın-
da makroekonomik dengesizlikleri 
önlemek ve azaltmak için bazı sıkı 
önlemler getirilmiştir. Reformların 
amacı, geçmişe göre daha bağlayıcı 
mekanizma ve prosedürler ile bütçe 
disiplinin tüm üyelerde sağlanması-
dır. Buna göre üye ülkelerin uymala-
rı gereken kriterler bulunmaktadır. 
Bu kriterlere uymaması ve bir ülke-
nin yeterli bir düzeltici eylem planı 
sunmak için iki kez başarısız olması 
durumunda yaptırım uygulanabilir. 
Yeni düzenlemelerde karar alma sü-
reci, yaptırımlara yol açan tüm ilgili 
kararları almak için Tersine Nitelikli 
Çoğunluk Oylamasının kullanılması 

öngörülerek düzenlenmiştir.
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Tesadüfi Yatay Doğrudan 
Etki (Incidental 
Horizontal Direct Effect)

Bkz. Arızi Yatay Doğrudan Etki

Thatcher, Margaret 
(1925-2013) 

–Zafer Can DARTAN–

Margaret Thatcher, (Margaret Hil-
da Roberts) 13 Ekim 1925 tarihinde 
Birleşik Krallık Lincolnshire- Grant-
ham’da dünyaya gelmiştir. Oxford 
Üniversitesi, Sommerville Koleji’n-
de kimya okumuştur. Genç yaşta 
yerel siyasetle ilgilenen Thatcher, 
1951 yılında iş insanı Denis Thatc-
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her ile evlenerek, Thatcher soyadını 
almıştır.

Thatcher, 1959 yılında yeniden siya-
sete atılarak milletvekili seçilmiş ve 
Avam Kamarası’na girmiştir. 1967 
yılında Ulaştırma Bakanlığına atan-
mış, 1970 yılında yapılan seçimlerde 
Muhafazakâr Parti’nin galibiyetiyle 
Eğitim Bakanı olmuş ve Heath ka-
binesindeki tek kadın bakan olarak 
çalışmalarına başlamıştır. Heath 
hükümetinin 1974 yılında düşmesi-
nin ardından Thatcher, 1975 yılında 
parti lideri olmayı başarmıştır. 1976 
yılında Sovyetler Birliği politikalarını 
eleştiren konuşması nedeniyle bir 
Sovyet Gazetesi tarafından kendisine 
“Demir Leydi” dendiği bilinmektedir.

Thatcher, 1979 yılında Callaghan li-
derliğindeki İşçi Partisi hükümetinin 
düşmesinin ardından gerçekleşen 
seçimlerde, Muhafazakâr Parti’nin 
galip gelmesiyle Birleşik Krallık Baş-
bakanı olmuştur. Enflasyon ve işsizli-
ğe rağmen vergileri artıran Thatcher, 
muhalefet tarafından ağır eleştirilere 
maruz kalmıştır. Thatcher, azalan sa-
nayi üretimi ve işsizliğe rağmen, 1982 
yılında Birleşik Krallık ve Arjantin ara-
sında yapılan Falklands savaşından 
galip ayrılmasıyla kamuoyundaki en-
dişeleri yok etmiş ve 1983 yılında se-
çimi yeniden kazanmıştır. Bu dönem-
de, Kuzey İrlanda’da da açlık grevleri 
ve yürüyüşler yaşanmıştır. Thatcher, 
1987 yılı seçimlerini de kazanmış an-
cak, gelir düzeyini dikkate almaksızın 
uygulamak istediği vergiler nedeniy-
le tepki görmüş ve bu dönemde bü-
yük protestolar yaşanmıştır. 

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler konu-
sunda Thatcher, 1973 yılında Birleşik 
Krallık’ın Avrupa Ekonomik Toplulu-
ğu (AET) üyeliğini desteklemiş (Bkz. 
Birleşik Krallık, İrlanda ve Dani-
marka Genişlemesi) ve 1975 yılında 
yapılan referandumda (Bkz. Birle-
şik Krallık Üyelik Referandumları) 
AET’de kalma yönünde kampanya 
yürütmüştür. Thatcher ülkesinin AET 
bütçesine katkısının azaltılmasını is-
temiş ve dört yıllık müzakere süreci 
sonunda Birleşik Krallık’ın AET’ye 
yaptığı bütçe katkısının bir kısmının 
geri ödenmesini sağlamıştır. Büt-
çe konusunun düzeltilmesi Birleşik 
Krallık’ın AET’ye olan tutumunun 
değişmesini sağlamıştır. Thatcher, 
Tek Pazar fikrini desteklemiş ancak 
Ekonomik ve Parasal Birliğe ve ortak 
para birimine karşı çıkmıştır. Thatc-
her’in Birleşik Krallık ile AET /AB ara-
sındaki ilişkiler hakkında görüşleriyle 
ilgili 1988 yılında Bruges / Belçika’da 
yaptığı konuşma (Speech to the Col-
lege of Europe/”The Bruges Speech”) 
literatürde en fazla atıf yapılan kimi 
ifadeleriyle bilinmektedir. Thatcher 
konuşmasında, Avrupa ülkelerinin 
“tek başlarına değil, birlikte hareket 
ederek başarabilecekleri konularda 
yakın çalışmaları gerektiğini” des-
teklediğini ve “Avrupa’nın bu şekilde 
güçlü olabileceğini ancak yakın çalış-
manın gücün Brüksel’de toplanması-
nı gerektirmediğini” belirtmiştir. 

Whitman’ın da ifade ettiği üzere, 
Thatcher’ın bıraktığı en önemli mi-
raslardan birisi de Merkezi ve Doğu 
Avrupa ülkelerinin (MDAÜ) Birliğe 
katılması yönündeki destekleyici tu-
tumudur. Bunun yanında Thatcher’ın 
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AB çapındaki birçok girişime karşı 
çıkması, partisindeki AB yanlısı ke-
simi de uzaklaştırmıştır. Margaret 
Thatcher, 8 Nisan 2013 tarihinde 
Londra’daki evinde hayata gözlerini 
yummuştur.
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Ticaret Politikası 
Önlemleri (Commercial 
Policy Measures)

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Gümrük Kodu tanımına göre Ticaret 
Politikası önlemleri; gözetim, korun-
ma önlemleri, miktar kısıtlamaları 
ve ithalat veya ihracat yasaklamala-
rı gibi eşyanın ithal ve ihracı ile ilgili 
hükümlerle belirlenmiş tarife dışı 
önlemleri ifade etmektedir. 

İthalata ilişkin ticaret politikası ön-
lemleri kapsamında Avrupa Birliği 
(AB), hassas sektörlerini korumak 
amacıyla uygulamada olan gözetim 
ve korunma önlemlerinin son bul-
ması için büyük uğraş vermektedir. 
Nitekim söz konusu önlemler, temel 
ilkelerden biri olan serbest dolaşı-
mı engellemektedir. 1994 yılından 
itibaren tüm gözetim ve korunma 
önlemleri AB genelinde uygulan-
maya başlamıştır. Bir başka Ticaret 
Politikası önlemi olan anti-damping 
önlemleri, AB piyasasına zarar ve-
recek şekilde dampingli fiyatlarla 
ihraç edilen ürünlere karşı alınan 
önlemler şeklinde tanımlanmakta-
dır. Dampinge karşı önlemlere en 
fazla başvuran ticari blok konumuna 
gelen AB, bu aracı ticari bir engele 
dönüştürdüğü suçlamaları ile sıkça 
karşı karşıya kalmaktadır. Anti-süb-
vansiyon önlemleri ise Roma Ant-
laşması ile birlikte rekabeti bozacak 
yardım ve desteklerin yasaklanması 
temeline dayanmaktadır. 1997 yılın-
da Konsey tarafından yayımlanan 
2026/97/EC sayılı Tüzük ile sübvan-
siyonlar düzenlenmiş ve belirli ni-
telik taşıyan sübvansiyonlara karşı 
telafi edici önlemler alınabileceği 
yönünde karar verilmiştir.

Bir diğer önlem grubu olan haksız 
ticari uygulamalara karşı topluluk 
çıkarlarının korunması, üçüncü ül-
kelerin uygulamaya soktuğu ulus-
lararası kurallara aykırı olan engeller 
karşısında alınacak önlemleri ifade 
etmektedir. Haksız ticari uygulama-
lara karşı alınacak önlemler arasın-
da tarife oranlarının artırılması, ilgili 
ülke veya ülkelere yönelik miktar 
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kısıtlamalarını, ihracat ya da ithalat 
koşullarını değiştiren veya etkileyen 
diğer önlemlerin alınması ve ticari 
imtiyazların geri alınması gibi başlık-
lar yer almaktadır. İhracata yönelik 
ticaret politikası önlemleri kapsa-
mında ise ihracat teşvikleri, resmi 
destekli ihracat kredileri ve ihracat 
kontrolleri gibi önlemler yer almak-
tadır.
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Ticaretle Bağlantılı 
Fikrî Mülkiyet Hakları 
Anlaşması (Agreement 
on Trade Related Aspects 
of Intellectual Property 
(TRIPS))

–Emriye Özlem ŞEKER–

Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet 
Hakları Anlaşması (TRIPS), Dünya 
Ticaret Örgütü’nü (DTÖ) kuran an-
laşma eklerinden biridir. 1986–1994 
tarihleri arasında Uruguay Turu 
kapsamında müzakere edilmiştir. 
DTÖ’yü kuran anlaşma EK 1–C’de 
tüm DTÖ üyeleri (“üyeler”) tarafın-
dan 1994’te imzalanıp 1995’te yü-
rürlüğe girmiştir.

TRIPS, fikri mülkiyet haklarını dü-
zenleyen ilk çok taraflı anlaşma ol-
ması, fikri mülkiyete ilişkin uluslar-
arası ticarette kabul edilen asgari 
kuralları getirmesi, öngörülebilirliği 
arttırması sebepleriyle önemlidir. 
TRIPS, bilgi ve yaratıcılıkla bağlan-
tılı uluslararası ticareti kolaylaştır-
ma, üyeler arasında fikri mülkiyet 
bağlantılı uyuşmazlıkları çözme ve 
üyelerin bu konudaki ulusal hedef-
lerini gerçekleştirme hususlarında 
da önemli rol oynamaktadır.

TRIPS genel olarak beş temel konu-
yu düzenlemektedir. Bunlardan ilki, 
çok taraflı ticaret sisteminin genel 
hükümleri ve temel ilkelerinin ulus-
lararası fikri mülkiyet haklarına uy-
gulanmasıdır. İkincisi, fikri mülkiyet 
haklarının korunmasına ilişkin üye-
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lerin sağlaması gereken asgari koru-
ma seviyesini belirlemesidir. Üçün-
cüsü, bu hakların icrası için üyelerin 
kendi sınırları içinde alması gereken 
önlemlerdir. Dördüncüsü, üyeler 
arasında fikri mülkiyete ilişkin uyuş-
mazlıkların nasıl çözüleceğine ilişkin 
usuldür. Beşincisi, TRIPS hükümleri-
nin uygulanmasına ilişkin özel geçici 
düzenlemelerdir. 

TRIPS’in esas hedefleri arasında 
DTÖ kurucu anlaşmalarında yer alan 
ayrımcılık yapmama kuralına ilişkin 
ilkeler (milli muamele ve en çok ka-
yırılan ülke prensibi) yer almaktadır. 
TRIPS, bunlara ek olarak fikri mülki-
yet hakları korumasının teknik yeni-
liğe ve teknoloji transferine katkıda 
bulunması hedefini de içermektedir. 

TRIPS yedi fikri mülkiyet hakkını dü-
zenlemektedir. Bunlar; fikir ve sanat 
eserleri üzerindeki haklar, markalar, 
coğrafi işaretler, endüstriyel tasa-
rımlar, patentler, yeni bitki çeşitle-
ri ve entegre devre topografyaları 
üzerindeki haklar ve açıklanmamış 
bilgilerdir. 

TRIPS, öncülü sayılan 1886’da imza-
lanıp 1887’de yürürlüğe giren Bern 
Sözleşmesi ve 1883’te imzalanıp 
1884’te yürürlüğe giren Paris Söz-
leşmesi’ndeki hakları, bazı istisnalar 
hariç, tekrar etmektedir. TRIPS, ay-
rıca bu Sözleşmelerde eksik olarak 
değerlendirilen birçok konuya ilişkin 
düzenleme içermektedir. 

Okuma Listesi 

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü: htt-

ps://www.wipo.int/

Dünya Ticaret Örgütü: https://www.
wto.org

Tindemans Raporu 
(Tindemans Report)

–Selvi EREN–

1974-1979 yılları arasında Belçika 
Başbakanlığı görevini üstlenmiş olan 
Leo Tindemans’ın 1976 yılında ya-
yımladığı rapordur. Tindemans’ın 
Avrupa’nın geleceği üzerine hazır-
ladığı raporda herhangi bir model 
önerilmeden günümüzde “iki vitesli 
Avrupa” olarak tanımlanan modele 
benzer bir yapıdan söz edilmiştir. 
1976’da kabul edilen Tindemans Ra-
poru, ekonomik ve sosyal birlik, de-
vamında siyasal birlik ve son olarak 
halkların yakınlaştırılması olarak üç 
aşamada tanımladığı süreç ile Av-
rupa Birliği’nin kurulmasını öngör-
müştür. Raporun devamında da bu 
sürece hazır olmayanların ya da Top-
luluğa yeni katılacak ülkelerin süreci 
geriden takip edebilmesinin gerekli 
olduğu vurgulanmıştır. 

Tindemans Raporu’nun ardından, 
1986 yılında imzalanan Avrupa Tek 
Senedi’nde “farklı hızda ilerleyen 
büyüme ve uyum” dan bahsedilmiş-
tir. Aynı şekilde bu kavram, Maast-
richt ve Amsterdam Antlaşmalarına 
da dâhil edilmiştir. 1993 yılında yü-
rürlüğe giren Maastricht Antlaşma-
sı’nda Birleşik Krallık ve Danimar-
ka’ya opt out (dışında kalma) hakkı 
verilmesiyle bütünleşmenin içindeki 
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farklılaşma teorileri somut hale dö-
nüşmeye başlamıştır. 

Tindemans Raporu, günümüzde de 
çok tartışılan ve AB’nin geleceği se-
naryolarında çokça adı geçen “çok 
vitesli Avrupa” konseptinde önemli 
bir referans kaynağıdır. Nitekim Sc-
hengen Alanı ve Avro Alanı çok vi-
tesli Avrupa modelinin somut örnek-
lerindendir. Ek olarak 1 Mart 2017 
tarihinde Avrupa Komisyonunun 
yayımladığı “Avrupa’nın Geleceğine 
Dair Beyaz Kitap” gelecek senaryo 
içerisinde de bu seçenekten bah-
sedilmiştir. “Gönüllüler Koalisyonu” 
olarak isimlendirilen senaryoda üye 
ülkelerin istedikleri şekilde koalis-
yon ve iş birlikleri oluşturabileceğini 
savunmaktadır. Batı Avrupa ülkeleri 
tarafından desteklenen görüş, geri 
planda kalma korkusu yaşayan Orta 
ve Doğru Avrupa ülkeleri tarafından 
eleştirilmektedir. 
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Titanium Dioxide Davası 
(Titanium Dioxide Case)

–İlke GÖÇMEN–

Titanium Dioxide davası, C–300/89 
sayı ve 11 Haziran 1991 karar tarihli 
olup özellikle hukuki dayanak seçimi 
ile ilgilidir.

Titanium Dioxide davasının maddi 
ve hukuki vakaları şöyle özetlene-
bilir. Komisyon, 28 Eylül 1989 tari-
hinde 89/428 sayılı Direktif’in iptali 
amacıyla dava açmıştır. Bu Direktif, 
titanyum dioksit sanayiinden kay-
naklı atıkların neden olduğu kirliliği 
azaltmaya ve nihai olarak ortadan 
kaldırmaya yönelik programları 
uyumlaştırmaya dönük prosedür-
ler ile ilgilidir. Konsey, bu Direktifi 
Avrupa Tek Senedi (ATS) (1987) ile 
değişik Avrupa Ekonomik Toplulu-
ğu (AET) Antlaşması md. 130s te-
melinde oybirliğiyle kabul etmiştir. 
Direktif, belirli atıkları tam olarak 
yasaklamış, diğer atıklar bakımından 
içerilen zararlı maddeler ile ilgili aza-
mi değerler getirmiştir. Bu Direktif 
ile sonuçlanan yolun başında, Ko-
misyon, 18 Nisan 1983 tarihli ve AET 
Antlaşması md. 100 ve 235’i hukuki 
dayanak alan önerisini getirmiş, ATS 
yürürlüğe girdikten sonra da hukuki 
dayanağı AET Antlaşması md. 100a 
ile değiştirmiştir. Konsey ise, Avrupa 
Parlamentosu’nun itirazlarına kar-
şın, ATS ile değişik AET Antlaşması 
md. 130s’yi hukuki dayanak alarak 
Direktifi benimsemiştir. İşte Komis-
yon, 89/428 sayılı Direktif’in geçerli 
bir hukuki dayanak temelinde alın-
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madığı iddiasıyla işbu iptal davasını 
açmıştır.

Titanium Dioxide kararı ile Avrupa 
Birliği (AB) tasarruflarında uygun 
hukuki dayanak seçimi meselesi 
üzerinde durulmuştur. Avrupa Bir-
liği Adalet Divanı’na (ABAD) göre 
“bir önlem için hukuki dayanak se-
çimi, yalnızca güdülen hedefe iliş-
kin bir kurumun kanısına bağlı ola-
maz, fakat yargısal denetime tâbi 
nesnel etmenlere dayanmalıdır” 
ve “bu etmenler, özellikle ilgili ön-
lemin amacını ve içeriğini kapsar”. 
89/428 sayılı Direktif, amaç yönün-
den hem çevrenin korunması hem 
de rekabet koşullarının iyileştiril-
mesi olmak üzere iki yönlü bir amaç 
gütmektedir. 89/428 sayılı Direktif, 
içerik yönünden belirli atıkları tam 
olarak yasaklamakta, diğerlerinde 
içerilen zararlı maddeler ile ilgili 
azami değerler getirmektedir. Böy-
lelikle hem kirliliği azaltmak hem 
de üretim masraflarının bir kalemi 
ile ilgili rekabet koşullarını birörnek 
kılmak sağlanmış olacaktır. Sonuç 
olarak, Direktif, birbirinden ayrıla-
maz biçimde hem çevrenin korun-
ması hem de rekabet koşullarındaki 
farklılıkların ortadan kaldırılması ile 
ilgilidir. ATS ile değişik AET Antlaş-
ması md. 130s çevre politikası ile 
ilgiliyken md. 100a –bozulmamış re-
kabet koşullarının varlığı da dâhil– İç 
Pazar’ın tamamlanması ve işleyişi ile 
ilgilidir. Bir kurum, yetkisini kurucu 
antlaşmanın iki farklı maddesinden 
alıyorsa ilgili önlemi her iki maddeyi 
temel alarak çıkarabilir. Buna karşın, 
bu davada, ATS ile değişik AET Ant-
laşması md. 130s Konsey’in oy bir-

liği ile ve Avrupa Parlamentosu’na 
danıştıktan sonra hareket etmesini, 
md. 100a ise –hem Komisyon’un 
hem de Avrupa Parlamentosu’nun 
daha geniş yetkiye sahip olduğu– iş-
birliği prosedürüne başvurulmasını 
öngörmektedir. O halde, bu iki mad-
de ortaklaşa hukuki dayanak olarak 
gösterilemez. Buradaki uygun huku-
ki dayanak üç sebepten ötürü ATS ile 
değişik AET Antlaşması md. 100a’dır. 
Birincisi, md. 130r(2) uyarınca “çev-
renin korunması gereklilikleri, Top-
luluğun diğer politikalarının bir 
unsuru olmalıdır”. Demek ki bir AB 
önlemi sırf çevrenin korunması he-
defi de güdüyor diye md. 130s’nin 
kapsamında sayılamaz. İkincisi, bir 
tasarruf, rekabet bozulmalarını or-
tadan kaldırmak amacıyla, bir sa-
nayi sektöründeki üretim koşulları 
ile ilgili ulusal kuralları yakınlaştır-
mayı tasarlıyorsa iç pazara erişme-
ye yardımcı oluyor, dolayısıyla md. 
100a’nın kapsamında kalıyor de-
mektir. Üçüncüsü, md. 100a(3) çev-
renin korunması konularında yüksek 
düzey bir korumayı temel almaktan 
bahsederek çevrenin korunması he-
define 100a içinde yer vermektedir. 
Sonuç olarak, 89/428 sayılı Direktif, 
ATS ile değişik AET Antlaşması md. 
100a’yı hukuki dayanak alması gere-
kirken almadığından iptal edilmiştir. 
Titanium Dioxide kararı, bu yönüyle, 
AB tasarruflarında ve uluslararası 
anlaşmalarında hukuki dayanak se-
çimi hatası iddiasını içeren kararlar-
dan birisi olmuştur. Titanium Dioxi-
de kararı, bu yönden, Commission 
v Council davası (C–94/03) ve Com-
mission v Parliament and Council 
davası (C–43/12) ile takip edilmiştir.
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TLTRO – Hedefli Uzun 
Dönem Refinansman 
İşlemi (Targeted Long 
Term Refinancement 
Operation)

–Yılmaz BAYAR–

Hedefli Uzun Dönem Refinansman 
İşlemleri (TLTRO), bir yıldan uzun 
vadeli Avro sistemi kredi kuruluş-
larına finansman sağlamaktadırlar. 
TLTRO’lar bankalara cazip koşullarda 
uzun vadeli fonlama sağlayarak ban-
kalar için olumlu borçlanma koşul-
larını korumakta ve reel ekonomiye 
bankaların kredi vermesini canlan-
dırmaktadırlar. TLTRO’lar hedefli 
işlemlerdir, bankaların borçlanabi-
leceği miktar, finans dışı şirketler ile 
hanehalklarına sağladıkları krediler 
ile bağlantılıdır. İlk TLTRO serisi (TLT-

RO I), 5 Haziran 2014 tarihinde, ikin-
ci TLTRO serisi (TLTRO II), 10 Mart 
2016 tarihinde ve üçüncü TLTRO se-
risi (TLTRO III) 7 Mart 2019 tarihinde 
açıklanmıştır.
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Topluluk Yöntemi 
(Community Method) 

–A. Aslı BİLGİN–

Maastricht Antlaşması (1993) ile 
oluşturulan üç sütunlu yapı kapsa-
mında sadece Avrupa Toplulukları 
adı verilen birinci sütunda uygula-
nan, Lizbon Antlaşması’nın (2009) 
yürürlüğe girmesiyle olağan yasa-
ma usulünü de kapsayan AB karar 
alma mekanizmasına verilen addır. 
Komisyon, Avrupa Parlamentosu 
ve Konsey’in birlikte hareket ederek 
kurumsal dengenin gözetilmesinin 
öngörüldüğü yöntemdir. İnisiya-
tif hakkının Komisyon’a tanınması, 
Avrupa Parlamentosu’nun Konsey 
ile eşit konumda bulunması, Kon-
sey’de nitelikli oy çokluğu ile hare-
ket edilmesi Topluluk yönteminin 
en temel özellikleridir. Yasama giri-
şiminde bulunma hakkının Komis-
yon’da olması farklı politik çıkarların 
dengelenmesini sağlarken, her üç 
kurumun birlikte karar alma meka-
nizmasında yer alması öneriye iliş-
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kin tartışmaların geniş bir tabanda 
yürütülerek Avrupa çıkarının ortaya 
çıkarılmasına imkan sağlamaktadır. 
Yasa koyucuların hareket kabiliyeti 
yasa ile sınırlandığından hukukun 
üstünlüğüne hizmet etmekle birlik-
te, mekanizmanın şeffaflığı hesap 
verilebilirliği mümkün kılmaktadır. 
Topluluk yöntemi ile şeffaf, etkili ve 
demokratik bir sistem oluşturulma-
ya çalışılmaktadır.
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Trans Avrupa Ağları 
(Trans-European 
Networks)

–Emre ATAÇ–

Trans-Avrupa Ağları (TEN) ulaştır-
ma, enerji ve telekomünikasyon 
alanlarına yönelik olarak 1993 yılın-
da başlatılan bir Avrupa Birliği (AB) 
politikasıdır. Trans-Avrupa ağlarının 
oluşturulması, 1980’lerde malların, 
hizmetlerin, kişilerin serbestçe dola-
şabildiği Tek Pazar’ın ancak modern 
ve yeterli bir altyapı ile ulusal ağların 
ve bölgelerin birbiriyle bağlanmasıy-
la işleyebileceği fikrinden doğmuş-
tur.

Bu ağların oluşturulmasındaki temel 
amaç, AB üyeleri ve komşu devlet-
lerin ulaştırma altyapıları arasında-

ki bağlantıları kurmak ve karşılıklı 
olarak kullanımını sağlamaktır. Bu 
politikanın iki temel aracı bulunmak-
tadır. Bunlardan ilki yeni ağlar oluş-
turmak ve mevcut ağları geliştirmek 
için atılacak adımları ve ortak çıkar-
lara yönelik hizmet edecek projeleri 
belirlemek için çerçeve oluşturan AB 
kılavuzlarıdır. İkincisi ise bu altyapı 
projelerini destekleyen bir altyapı 
fonudur.

Trans-Avrupa Ağları adı altında ulaş-
tırma, enerji ve telekomünikasyon 
alanlarında, Birliğin ortak çıkarlarına 
hizmet eden projelere mali destek 
sağlanmaktadır. Trans-Avrupa-U-
laştırma ile AB içerisinde ve AB’nin 
komşularıyla arasında kişilerle, mal 
ve hizmetlerin serbest dolaşımını 
kolaylaştırmak amacıyla iyi bir ulaş-
tırma altyapısı oluşturularak, ulusal 
ve uluslararası yolların ve bağlantı-
larının yapılması amaçlanmaktadır. 
Trans-Avrupa-Enerji kapsamında 
Hazar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
bölgelerinde yer alan enerji kay-
naklarının AB pazarlarına erişiminin 
sağlanması için gerekli petrol ve do-
ğalgaz boru hatlarının inşa edilmesi, 
işletilmesi önem kazanmıştır. Öte 
yandan, elektrik alışverişinin kolay-
laşması amacıyla elektrik iletim hat-
ları bağlantılarının gerçekleştirilmesi 
ve elektrik sistemlerinin entegre bir 
sisteme dönüştürülerek birlikte iş-
lerliğinin temin edilmesi öncelikli 
hedeftir. Trans-Avrupa-Telekomüni-
kasyon başlığı altında da Avrupa ça-
pında entegre olmuş bir haberleşme 
ağının ve bilgi toplumunun oluştu-
rulması hedeflenmektedir.
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Transatlantik İlişkiler 
(Transatlantic Relations)

–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–

Transatlantik ilişkiler, Soğuk Savaş 
döneminin ilk yıllarından itibaren 
ABD ve Kanada ile Avrupalı müt-
tefikler arasındaki siyasi, askeri ve 
ekonomik alanları kapsayan köklü 
bir ilişki biçimini ifade etmekte-
dir. Tarihsel süreçte, transatlantik 
ilişkilerin kökeni kolonyal döneme 
kadar gitmektedir. Bununla birlik-
te ilişkilerin kurumsal bir mekaniz-
ma çevresinde şekillenmesi İkinci 
Dünya Şavaşı’ndan sonra ABD’nin 
izolasyonist politikasını terk etme-
siyle gerçekleşmiştir. Transatlantik 
ilişkiler, İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra Soğuk Savaş yıllarındaki Blok 
sisteminin özelliklerinden olan karşı 
tarafı caydırma ve aynı Blok sistemi 
içerisinde olan üyelerin birbirleri-
ni savunması dinamikleri üzerinde 
şekillenmiştir. NATO’nun kurulması 
ve Batı bloğunun kolektif savunma 

anlayışı içerisinde hareket etmesi 
ilişkilerin savunma boyutunu oluş-
turmuştur. Bu dönemde Sovyetler 
Birliği’ne karşı karşılıklı askeri daya-
nışma, işbirliği, istihbarat paylaşımı 
ve paylaşılan roller ilişkinin temel 
unsuru olmuştur. Bu çerçevede, ba-
ğımlılık gösteren savunma kültürü, 
transatlantik ilişkilerin belirleyici 
özelliği olmuştur. Bununla birlikte 
Marshall Planı kapsamında verilen 
yardımlar, ABD müttefiki Avrupa 
ülkelerinin ekonomilerinin yeniden 
ayağa kaldırılmasını sağlamıştır. 
Transatlantik ilişkiler, ABD ve AB 
üyesi ülkeler kadar Kanada ve AB 
arasında da önemli bir ilişkiyi kapsa-
maktadır. Transatlantik ilişkilerin bir 
parçası olan Kanada, insan hakları, 
ekonomik ve siyasi özgürlükler gibi 
konularda AB ve ABD aynı değerleri 
paylaşmaktadır ve örtüşen dış poli-
tika ve güvenlik önceliklerine sahip-
tir.

Transatlantik ilişkinin önemli unsur-
larından birisi de ortak bir kimlik 
oluşturmaktır. Siyasi olarak demok-
rasinin üstünlüğü, ekonomik açı-
dan işleyen bir pazar ekonomisi ve 
Soğuk Savaş’ın ilerleyen yıllarında 
neoliberalizmin uluslararası ekono-
mik sistemin temeli haline gelmesi, 
Batı bloğunu tanımlayan özellikler 
olmuştur. Ayrıca ortak kimlik üzerin-
de ortak kurumların oluşturulması 
ve yönetilmesi transatlantik ittifa-
kın diğer önemli özelliklerindendir. 
Transatlantik ilişkiler çerçevesinde 
bir araya gelen ülkeler, yapılan an-
laşmalar, uluslararası örgütlerin ku-
ruluş anlaşmalarının düzenlenmesi 
ve uluslararası alanda temel ilkele-
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rin belirlenmesi çerçevesinde ulus-
lararası ilişkiler alanındaki normatif 
düzenlemeleri gerçekleştirmişlerdir. 

Transatlantik ilişkilerin genel yapısı 
özellikle Soğuk Savaş döneminde 
savunma, ortak çıkarlar ve mütte-
fiklik ilişkisine dayanmaktadır. Bu-
nunla birlikte Soğuk Savaş sonrası 
dönemde transatlantik ittifak; te-
rörle mücadele etme, başarısız dev-
letlerde istikrarın sağlanması, insani 
müdahale operasyonlarının birlikte 
sürdürülmesi gibi ortak tehdit ola-
rak kabul edilen konu başlıklarında 
birlikte çalışmaya devam etmiştir. 
Afganistan müdahalesi bu anlamda 
altı çizilmesi gereken bir örnektir. 
Arap Baharı sonrasında gerçekleşen 
Libya operasyonu gibi müdahaleler, 
transatlantik ilişkilerdeki ortak gü-
venlik algısının Soğuk Savaş sonrası 
dönemde devam ettiğini göstermiş-
tir. Bununla birlikte transatlantik 
ilişkilerde önemli çatlaklar da ya-
şanmıştır. 2003 Irak Savaşı, 1956 yı-
lında yaşanan Süveyş krizinden son-
ra transatlantik ilişkilerde yaşanan 
ikinci büyük kırılma olmuştur. Tran-
satlantik ilişkilerde sorun yaşanma-
sının önemli nedenlerinden birisi 
de ABD dış politikasının, güvenlik 
stratejisinin ve liderlerinin karakter 
özellikleri ile vizyonunun transatlan-
tik ilişkiler açısından oldukça belir-
leyici olmasıdır. Bu nedenle taraflar, 
NATO kapsamında yapılan harcama-
lar, askeri operasyonlar, silahlanma 
ve ortak güvenliğe tehdit olarak 
kabul edilen ülkelere karşı uygula-
nacak olan yaptırımlar konusunda 
dönemsel olarak anlaşmazlıklar ya-
şamaktadır. Yaşanan tüm sorunlara 

rağmen ortak kimlik, ortak çıkarlar, 
ortak savunma kültürü üzerinde 
temellenmiş bu ilişki biçimi, ulus-
lararası ilişkilerdeki mevcut şartlar 
ve tehditler değiştikçe dönüşerek 
devam etmektedir.
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Transatlantik Ticaret 
ve Yatırım Ortaklığı 
(Transatlantic Trade and 
Investment Partnership 
(TTIP))

–Merve ÖZCAN ALTAN–

ABD tarafından geliştirilen ve ilk 
başta son derece güvenilir bulunan 
bir gayrimenkul finans sistemi olan 
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mortgage’ın 2008 yılında aslında 
sanıldığı kadar sağlam temellere 
dayanmadığının anlaşılması ve ar-
dından 3 milyon Dolar’lık fonların 
değer kaybetmesi sonucunda ABD 
ekonomisinden başlayarak tüm 
dünyaya yayılan uluslararası finan-
sal bir kriz patlak vermiştir. Kriz, 
AB’yi de ciddi şekilde etkilemiş ve 
Avrupa Birliği (AB) ile ABD, ticaret 
hacimlerini önemli ölçüde kaybet-
miştir. Sonrasında dünya ticaretinin 
yaklaşık %40’ını gerçekleştiren Tran-
satlantikteki bu iki ortak arasında 
ticaret hacimlerini geri kazanmak 
amacıyla akdedilecek Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (Transat-
lantic Trade and Investment Part-
nership – TTIP) isimli bir ticaret an-
laşması için girişimlere başlanmıştır. 

Dönemin Avrupa Komisyonu Baş-
kanı José Manuel Barroso, AB Zirve-
si Başkanı Herman Van Rompuy ve 
ABD Başkanı Barrack Obama, 13 Şu-
bat 2013 tarihinde yaptıkları ortak 
açıklama ile ABD ve AB arasında çok 
kapsamlı ticaret ve yatırım ortaklığı 
kurulması için müzakerelere başla-
ma kararı aldıklarını duyurmuştur. 
Duyurulan söz konusu karar, tarafla-
rın yaptıkları toplantılarda bu anlaş-
manın AB ve ABD ekonomileri için 
faydalı olacağının tavsiye edilmesi 
üzerine alınmıştır. Dünyanın en bü-
yük ekonomilerinden olan AB ve 
ABD arasında serbest ticaret ve ya-
tırım alanı kurulmasını hedefleyen 
TTIP ayrıca başta Çin olmak üzere 
ekonomileri hızla yükselmekte olan 
ülkeler karşısında AB’nin ve ABD’nin 
rekabet gücünü artırmayı amaçla-
mıştır. 

Ekonominin bir dizi sektöründe 
mevcut olan ticari engelleri kaldır-
mayı hedefleyen TTIP, üç ana kısım-
dan oluşmaktadır. Bunlar; pazara 
giriş ve tarifeler, düzenleyici konular 
ve tarife dışı engeller ile fikri mülki-
yet hakları, gümrükler ve ticaretin 
kolaylaştırılması, ticaret ve sürdürü-
lebilir kalkınma gibi alanlara ilişkin 
kurallardır. Taraflar arasında TTIP 
öncesinde de tarifelerin oldukça dü-
şük olması sebebiyle müzakereler, 
taraflar arasındaki ticarette var olan 
düzenleyici engellerin azaltılmasına 
odaklanmıştır. Avrupa Komisyonu 
tarafından paylaşılan bilgilere göre 
TTIP’in birçok mal ve hizmetin fi-
yatının düşürülmesi, kişisel olarak 
ABD’den satın alınan ürünler üze-
rindeki vergilerin ortadan kaldırıl-
ması, Transatlantikte yüksek olan 
telekomünikasyon ücretlendirilme-
sinin azaltılması, ürünler için alarm 
sisteminin getirilmesi ve düzenleyici 
kurumlar arasında bilgi paylaşımı-
nın artırılması vasıtasıyla Avrupalı 
tüketiciler için birtakım faydalar ge-
tirmesi beklenmektedir. 

Diğer yandan ABD tarafından üre-
tilen gıdaların AB’ye girecek olması 
Birliğin tüketicilerini tedirgin etmek-
tedir. Nitekim söz konusu gıdalar AB 
standartlarına göre üretilmemekte-
dir. Öte yandan veri güvenliğine iliş-
kin de taraflar arasında farklılıklar 
bulunmaktadır. Öyle ki AB’de kişisel 
verilerin korunması ve gizlilik, te-
mel konulardan olup, ihlalleri halin-
de önemli yaptırımlar uygulanmak-
tadır. ABD’de ise kişisel verilerin ko-
runması ve güvenlik AB’deki kadar 
sıkı şekilde takip edilmemektedir. 
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TTIP’in bir diğer tartışmalı konusu 
ise kimyasallardır. AB’de yasak olan 
kimyasallar, ABD menşeli mallarda 
ve kozmetik ürünlerinde kullanıl-
makta ve TTIP’in yürürlüğe girmesi 
durumunda bu ürünler AB rafların-
da yer alma ihtimali taşımaktadır. 

8-11 Temmuz 2013 tarihlerinde ilk 
turunun Vaşington’da başlamasıyla 
start alan TTIP müzakereleri, Ba-
rack Obama’nın ardından Donald 
Trump’ın 45’inci ABD Başkanı seçil-
mesi ile 2016 yılının sonunda rafa 
kaldırılmıştır ve o günden sonra da 
bu konuda herhangi bir ilerleme 
kaydedilmemiştir. 
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Trans-Pasifik Ortaklık 
Anlaşması (Trans-Pacific 
Partnership Agreement 
(TPP)) 

–Melis BOSTANOĞLU–

Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması, 12 
Pasifik ülkesinde ticaret ve yatırımı 
serbestleştirmeyi amaçlayan bir ser-
best ticaret anlaşmasıdır. Bu ülkeler, 
küresel ekonominin % 40’ını temsil 
eden ABD, Avustralya, Bruney, Ja-
ponya, Kanada, Malezya, Meksika, 
Peru, Singapur, Şili, Vietnam ve Yeni 
Zelanda’dır. 

Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması’nın 
önünü açan ilk olay Bruney, Şili, 
Singapur ve Yeni Zelanda gibi kü-
çük çaptaki Pasifik ülkelerinin 2005 
yılında imzaladığı ticaret anlaş-
masıdır. 2008 yılında ABD Başkanı 
George W. Bush, bu ülkelerin yanı 
sıra Avustralya, Peru ve Vietnam’ın 
da katılacağı ticaret müzakereleri-
nin başlayacağının sinyalini vermiş, 
daha sonra müzakerelere Kanada, 
Japonya, Malezya ve Meksika da dâ-
hil olmuştur. 2009 yılında ABD Baş-
kanı Barack Obama bu müzakerele-
re devam etmiş, 2011 yılında ABD 
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da 
Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması’nın 
ABD’nin Asya-Pasifik ekseninde yer 
bulması için stratejik bir öneme 
sahip olduğunu açıklamıştır. Yoğun 
müzakereler sonucunda Trans-Pasi-
fik Ortaklık Anlaşması, 2016 yılında 
imzalanmıştır. Ancak Donald Trump 
ABD başkanlığı koltuğuna oturdu-
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ğunda, seçim kampanyasında vaat 
ettiği gibi bu anlaşmadan çıkma ka-
rarını almıştır. Donald Trump bu an-
laşmanın ABD’de üretimde azalma, 
daha düşük maaşlar ve eşitsizliğin 
artması anlamına geleceğini ifade 
etmekteydi. 

ABD’nin anlaşmadan çekilmesi üze-
rine geri kalan 11 ülke Trans-Pasifik 
Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerici An-
laşma’yı (Comprehensive and Prog-
ressive Agreement for Trans-Pacific 
Partnership – CPTPP) 8 Mart 2018 
tarihinde imzalamıştır ve 30 Aralık 
2018’de bu anlaşma yürürlüğe gir-
miştir. ABD Başkanı Donald Trump 
daha sonradan anlaşmanın ABD’nin 
çıkarlarına uygun şekilde düzeltil-
mesi halinde anlaşmaya dönebile-
ceğini belirtse de, bu konuda henüz 
bir eylemde bulunulmamıştır. 
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TREVI Grubu   
(TREVI Group)

–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–

Avrupa Birliği’nde (AB) Üye Devlet-
ler arasındaki cezai konularda adli 
işbirliği ile polis işbirliğinin temelle-
rinin 1976 yılında ‘TREVI (Fransızca 
“Terrorisme radicalisme et violence 
international” veya İngilizce “ter-
rorism, radicalism, extremism and 
international violence” (terörizm, 
radikalizm, aşırılık ve uluslararası 
şiddet) ifadesinin kısaltması ola-
rak) Grubu’ olarak anılan ve 12 Üye 
Devletin adalet ve içişleri bakan-
lıklarının temsilcilerinden oluşan, 
hükümetlerarası nitelikteki işbirliği 
ağının kurulmasıyla atıldığını söy-
lemek mümkündür. 1970’li yıllarda 
terörizm konusunda gerçekleşen bir 
dizi hükümetlerarası toplantının ar-
dından Aralık 1975’te gerçekleşen 
Roma Zirvesi’nde Üye Devletler, 
terörizmle mücadele konusunda ça-
lışmak üzere Avrupa Ekonomik Top-
luluğu’nun (AET) kurumsal yapısının 
dışında özel bir grubun kurulmasına 
karar vermiştir. TREVI Grubu, 29 Ha-
ziran 1976 tarihinde Lüksemburg’da 
gerçekleşen AET İçişleri Bakanları 
toplantısında resmi olarak kurul-
muştur. TREVI Grubu’nun amacı, 
terör faaliyetlerinin önlenmesi ve 
sorumluların adalete teslimi konu-
sunda Üye Devletlerin kapasitele-
rinin güçlendirilmesi amacıyla Üye 
Devletler arasındaki işbirliğinin ge-
liştirilmesidir. Bu çerçevede aynı za-
manda terörizmle mücadele, uyuş-
turucu ticaretiyle mücadele ve polis 
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işbirliği ile gümrük işbirliği arasında 
bağ kurulmuştur. TREVI Grubu ça-
lışmaları, Maastricht Antlaşması 
(1993) ile AB’nin Adalet ve İç İşle-
rinde İşbirliği’ne ilişkin üçüncü sü-
tunu içerisine dâhil edilmiştir. 
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Troyka (Troika) 

–Seven ERDOĞAN–

Troyka kavramının Avrupa Birliği 
(AB) kurumsal sistemi içinde iki kar-
şılığı bulunmaktadır. Bunlardan ilki 
ve daha eski olanı, AB dönem baş-
kanı olan üye ülkenin, kendisinden 
önce bu görevi ifa eden ve kendisin-
den sonra bu görevi yerine getire-
cek üye ülke ile koordine bir şekilde 
hareket etmesidir. 1992 yılında im-
zalanan Maastricht Antlaşması ile 

troyka sistemi, AB kurumsal yapısı-
nın bir parçası haline gelmiştir. Bu 
sayede, altı ayda bir değişen dönem 
başkanlığının ortaya çıkaracağı so-
runların bertaraf edilmesi ve bu şe-
kilde AB’nin faaliyetlerinin tutarlı bir 
şekilde sürdürülmesi hedeflenmiş-
tir. 2007 imzalanan Lizbon Antlaş-
ması ile troyka sistemi gözden geçi-
rilerek üçlü başkanlık yapısına geçil-
miştir. Bu kapsamda her bir dönem 
başkanlığı artık üçlü bir yapı olarak 
düşünülmüştür. Dönem başkanlığı-
nı yürütecek üye ülkeler büyüklük 
ya da daha önceki deneyimleri gibi 
faktörler dikkate alarak üçlü grupla-
ra bölünmüştür. Troykayı oluşturan 
üç üye ülkenin, 18 ayı kapsayan or-
tak bir program hazırlaması gerekli 
hale gelmiştir. Troyka kavramının 
AB ile ilgili olan diğer kullanımı ise 
2008 yılında Avro Bölgesi borç krizi 
sonrasında ortaya çıkmıştır. Bu kap-
samda ekonomik krizden çok fazla 
etkilenen Avro alanı üyesi ülkelere 
ilişkin 2010 yılı itibariyle kurtarma 
paketlerini oluşturarak, uygulama 
sürecinde bu paketler kapsamında 
üye ülkelerce alınan tedbirleri takip 
eden üç kurum troyka olarak adlan-
dırılmıştır. Bu kurumlar, Avrupa Ko-
misyonu, Avrupa Merkez Bankası 
ve Uluslararası Para Fonu’dur. Kav-
ramın bu yeni anlamıyla kullanılma-
ya başlanmasında medyanın büyük 
etkisi olmuştur. 
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Truman Doktrini  
(Truman Doctrine)

–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–

İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde, 
dünyanın siyasal düzeni ciddi bir de-
ğişim geçirmiş, iki kutuplu sisteme 
dayanan Soğuk Savaş dinamikleri 
uluslararası ilişkileri şekillendir-
meye başlamıştır. Sözü edilen yeni 
dinamikler çerçevesinde ABD, Sov-
yetler Birliği tehdidine karşı atılacak 
adımları planlamaya başlamıştır. Bu 
çerçevede Truman Doktrini, 1947 
yılında Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Harry Truman tarafından 
Sovyet tehdidine karşı hazırlan-
mış bir plandır. Truman doktrini, 
SSCB’yi çevreleme hareketinin ilk 
aşaması olarak değerlendirilebilir. 
Komünizme karşı özgür dünyanın 
koruyucusu rolünü üstlenen ABD, 
yeni politikasını “Truman Doktri-
ni” ile biçimlendirmiştir. Sovyetler 
Birliği’nin özellikle Doğu Avrupa’da 
artan etkinliği ve güneye doğru ya-
yılmaya başlaması, ABD için tedir-
gin edici bir hal almıştır. Bu sebeple 
1947 yılından başlayarak Amerika 

dış politikasının temeli komünizm 
ile mücadele olmuştur. 

Bu dönemde çevresindeki diğer ül-
kelerde faaliyetleri artan Sovyetler 
Birliği’nin Türkiye üzerindeki talep-
leri de artmıştır. Yalta Konferansı’n-
da, Sovyetler Birliği, Birleşik Krallık 
ve ABD, yeni dünya düzeninin inşa 
edilmesi için bir araya gelmişlerdir. 
(Bkz. Yalta ve Potsdam Konferans-
ları) Konferans’ın ardından Josef 
Stalin, Dışişleri Bakanı Vyache Mo-
lotov aracılığıyla 19 Mart’ta Türki-
ye’ye diplomatik bir nota vererek, 
Türk Boğazları’nın savunulması için 
Sovyetler’e üs verilmesini istemiş-
tir. Bununla birlikte Molotov, 1925 
tarihli Türk-Sovyet Saldırmazlık An-
laşması’nın süresinin yıl sonunda 
dolacağını hatırlatarak, SSCB’nin bu 
anlaşmanın süresini uzatmayacağını 
da belirtmiştir. Moskova Büyükelçi-
si Selim Sarper ile Dışişleri Bakanı 
Molotov arasında gerçekleşen gö-
rüşmelerde iletilen talepler ve Tür-
kiye’den beklenilenler Türkiye için 
tedirgin edici olmuştur. Boğazlar 
rejiminin değiştirilmesi, Sovyetler’e 
üs verilmesi ve 16 Mart 1921 tarihli 
Moskova Antlaşması’nda yapılacak 
değişiklikle Kars ve Ardahan’ın Sov-
yetler Birliği’ne bırakılması taleple-
ri, söz edilen tehdidi somutlaştıran 
örneklerdir. Ayrıca Yunanistan’da 
komünist gerillalarla zayıf merkezi 
hükümet arasında başlayan iç sa-
vaş, Truman Doktrini’nin ilan edil-
mesini hızlandıran faktörlerden ol-
muştur. Birleşik Krallık’ın içinde bu-
lunduğu sıkıntılar sebebiyle Türkiye 
ve Yunanistan’a yaptığı yardımları 
artık sürdüremeyeceğini belirtmesi 
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bu süreci daha da gergin hale getir-
miştir. Konunun ABD Kongresi’nin 
gündemine gelmesi sonrasında 
plan, Başkan Truman tarafından 
12 Mart 1947 tarihinde ABD kong-
resine sunulmuş ve Türkiye ile Yu-
nanistan’ın acilen desteklenmesi 
istenmiştir. Başkan Truman Kongre 
konuşmasında, Türkiye ve Yunanis-
tan’ın bağımsızlıklarının tehdit altın-
da olduğunu bu ülkelerin bağımsız-
lığının, bütünlüğünün ve dolayısıyla 
uluslararası barışın korunması için 
ABD’nin bu ülkelere ekonomik yar-
dımda bulunması gerekliliğinin altı 
çizilmiştir. Bu ülkelere gerekli yardı-
mın yapılmamasının uluslararası gü-
venlik açısından da bedelleri olacağı 
vurgulanmıştır. Bu amaçla Başkan 
Truman, Kongre’den 400 milyon do-
lar kullanma izni istemiştir. Truman 
doktrininin kabul edilmesi konusun-
da Kongre’de uzun tartışmalar ol-
muş, doktrini destekleyen senatör-
ler, yapılacak yardımın Türkiye’deki 
çok partili rejimin desteklenmesi 
açısından önemi olduğunu öne sür-
müşlerdir. Ayrıca Türkiye’nin savaş 
sırasında izlediği denge politikasının 
savaşın kazanılmasında etkili olduğu 
da belirtilerek Türkiye’nin bu yardı-
mı hak ettiğini belirtmişlerdir. Sonuç 
olarak Truman’ın sunduğu teklifler, 
22 Nisan 1947’de Kongre tarafından 
kabul edilmiş, 22 Mayıs 1947 tari-
hinde ise Başkan Truman’ın imzasıy-
la yürürlüğe girmiştir. 

Truman doktrini çerçevesinde Tür-
kiye’ye 100 milyon, Yunanistan’a 
ise 300 milyon dolar yardım yapıl-
mıştır. Türkiye, ekonomik yardımın 
yanı sıra Türk ordusunun moder-

nizasyonu için de yardım sağlan-
masını memnuniyetle karşılamıştır. 
Bununla birlikte seçimlerde ciddi 
bir muhalefetle karşılaşan iktidar 
açısından da savaş yıllarında yıpra-
nan prestijini düzeltmek, eleştirile-
ri ortadan kaldırmak ve muhalefet 
karşısında güçlenmek açısından 
önemli olmuştur. Bununla birlikte, 
Türkiye’nin askerî açıdan ABD’ye 
bağımlı hale gelmesi sürecinin de 
bu doktrin ile başladığını söylemek 
yanlış olmayacaktır. Truman Doktri-
ni sadece Yunanistan ve Türkiye’nin 
değil temel olarak Batı Avrupa’nın 
savunulması ve Avrupa’nın batısının 
Sovyetler Birliği etkisinden korun-
masını amaçlamıştır. Bu çerçevede 
ABD’nin Türkiye ve Yunanistan ha-
ricinde Avrupa’nın geneline yar-
dımda bulunmak istemesi, Marshall 
yardımını (Bkz. Marshall Planı) da 
beraberinde getirmiştir.
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Tüketiciyi Koruma 
Politikası (Consumer 
Protection Policy)

–Şebnem AKİPEK ÖCAL–

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
Antlaşması’nda bir hüküm bulun-
mamakla birlikte, tüketicinin korun-
masının önemi Avrupa Birliği (AB) 
içinde oldukça erken denebilecek 
bir devrede fark edilmiş ve ilk olarak 
1962 yılında tüketici sorunları için 
bir başvuru mercii oluşturulmuştur. 
1972 yılı ise tüketicinin korunması 
alanında bir dönüm noktası niteliği 
taşır. 19–21 Ekim 1972’de yapılan 
Paris Zirvesi’nde tüketicinin korun-
ması yeni bir hedef olarak belirlen-
miş, en kısa zamanda tüketicinin ko-
runmasını amaçlayan bir program 
hazırlanması gerektiği ortaya kon-
muştur. Bunun sonucunda tüketiciyi 
koruma ön programı hazırlanarak 
Komisyon tarafından kabul edilmiş 
ve Konsey’e sunulmuştur. 25 Nisan 
1975’te yayınlanan Birinci Program, 
adeta tüketici hakları deklarasyonu 
niteliğini taşır ve o günden bugüne 
gelişerek AB’nin “tüketiciyi koruma 
politikası”na yön vermiştir. Açıkla-
nan bu programda beş temel tüke-
tici hakkı belirlenmiştir. Bu haklar; 
(1) sağlık ve güvenliğin korunması 
hakkı, (2) ekonomik çıkarların ko-
runması hakkı, (3) tazmin edilme 
hakkı, (4) bilgilendirilme ve eğitim 
hakkı ve (5) temsil edilme ve örgüt-
lenme hakkıdır. 

Tüketiciyi koruma politikası belirle-
nen bu haklar kapsamında çıkarılan 

farklı direktiflerle düzenlenmeye 
devam ederken kurucu antlaşma-
larda da değişiklikler olmuştur. Av-
rupa Tek Senedi (1987) ile değişik 
AET Antlaşması md. 100a (bugün 
için Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hak-
kında Antlaşma (ABİHA) md. 114), 
iç pazara yönelik uyumlaştırma ba-
kımından tüketicinin korunması ala-
nında “yüksek düzeyde bir korun-
manın” hedef alınması gerektiğini 
vurgulamıştır. Kurucu antlaşmada 
tüketicinin korunmasının düzenlen-
mesi ise ilk kez Maastricht Antlaş-
ması (1993) ile gerçekleşmiştir. Ant-
laşmada “Tüketicinin Korunması” 
başlığını taşıyan özel bir hükme yer 
verilmiştir. Bu tarihten itibaren de 
tüketiciyi koruma politikası, kurucu 
antlaşmalarda da yer alan temel 
ve önemli politikalardan biri haline 
gelmiştir. Dahası, Lizbon Antlaşma-
sı (2009) ile değişik ABİHA md. 12 
ile tüketicinin korunmasına ilişkin 
gereklerin AB’nin diğer politika ve 
tedbirlerinin belirlenmesinde ve uy-
gulanmasında göz önünde tutulaca-
ğı öngörülmüştür. 

Günümüzde hemen her yönü ile 
farklı direktiflerle ayrıntılı olarak 
düzenlenen bu alanda temel konu-
lardan biri tüketici uyuşmazlıkları-
nın çözümünün mahkeme sistemi 
dışında alternatif yollarla da çözüm-
lenmesinin sağlanması ve özellikle 
online çözüm mekanizmalarının ge-
liştirilmesidir. 

2012 yılında “Avrupa Tüketici Gün-
demi” kabul edilmiş ve tüketicinin 
mümkün olan en yüksek düzeyde 
Pazar’a katılımının sağlanması he-
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deflenmiştir. Ürün güvenliğinin sağ-
lanması ön plana çıkmış olup tüm 
AB ülkelerinde kurulan erken uyarı 
sistemi (RAPEX) önemli bir araç ha-
line gelmiştir. 

Bunun yanında bankacılık, kamu 
hizmetleri, taşımacılık, iletişim ve 
enerji gibi alanlar da tüketicinin ko-
runması alanıyla yakın ilgili alanlar 
olarak değerlendirilmekte ve tüke-
ticiyi koruma politikası kapsamında 
ele alınmaktadır.

13 Kasım 2020 tarihinde Komisyon 
tarafından “Yeni Tüketici Gündemi” 
kabul edilmiştir. Kabul edilen Yeni 
Tüketici Gündemi ile AB içinde tü-
keticinin korunması politikası yeni-
den çerçevelenmiş ve özellikle sür-
dürülebilirliğin önemine dikkat çe-
kilmiştir. Teknolojik ve dijital dönü-
şümün sağladığı faydaların yanında, 
getirdiği yeni zorluklara ve tüketici 
bakımından doğurduğu tehlikelere 
karşı tüketicinin daha etkili korun-
ması ve güçlendirilmesi gereğine 
vurgu yapılmıştır. Yeşil dönüşüm ve 
çevresel etkenler bakımından da 
yeni politikalar benimsenmesi üze-
rinde durularak, Covid-19 krizinin 
yarattığı sonuçların tüketicinin kü-
resel anlamda korunması gereğini 
ortaya çıkardığı belirtilmiştir. Yeni 
Tüketici Gündemi, AB’nin benim-
sediği tüketiciyi koruma politikası-
nı genişleten, daha etkili korumayı 
öngören ve en önemlisi tüketicinin 
korunması konusunun küresel bir 
bakışla ele alınmasına vurgu yapan 
büyük bir gelişme ve değişim olarak 
nitelenebilir.
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Tüneldeki Yılan   
(Snake in the Tunnel)

Bkz. Avrupa Para Yılanı

Türk İşçileri  
(Turkish Workers)

Bkz. Türkiye - Avrupa Birliği Ortak-
lığı: Türk İşçileri

Türk İşçilerinin Aile 
Üyeleri (Family Members 
of Turkish Workers)

Bkz. Türkiye - Avrupa Birliği Ortak-
lığı: Türk İşçilerinin Aile Üyeleri
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Türkiye - Avrupa Birliği 
Ortaklığı: İş Kurma 
ve Hizmet Sunma 
(Turkey - European 
Union Association: 
Establishment and 
Providing Services)

–İlke GÖÇMEN–

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB), 
1960’lı yılların başlarında, kendi 
aralarında bir ortaklık kurmuştur. 
Bu ortaklık, kurumsal açıdan, An-
kara Anlaşması’nı temel almakta ve 
bir yandan örneğin Katma Protokol 
(KP) gibi uluslararası anlaşmalar, 
diğer yandan örneğin 1/80 sayılı 
Ortaklık Konseyi Kararı (1/80 sayılı 
OKK) gibi OKK’lar aracılığıyla de-
rinleştirilmektedir. Ortaklık, maddi 
açıdan, taraflar arasında bir gümrük 
birliği kurmayı, dolayısıyla malların 
serbest dolaşımını, dahası taraflar 
arasında işçilerin serbest dolaşı-
mını, iş kurma hakkını, hizmetlerin 
serbest dolaşımını ve sermayenin 
serbest dolaşımını kademeli olarak 
gerçekleştirme ihtimalini içermek-
tedir. Bu arka planda Türkiye ile AB 
ortaklığı; maddi açıdan; sermayenin 
serbest dolaşımı hariç olmak üzere, 
malların serbest dolaşımı, işçilerin 
serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve 
hizmetlerin serbest dolaşımı söz ko-
nusu olduğunda, farklı seviyelerde, 
gelişmişlik düzeyine erişmiştir.

Türkiye ile AB ortaklığı, taraflar 
arasında iş kurma hakkının ve hiz-

metlerin serbest dolaşımının ta-
mamlanması ihtimalini öngörmüşse 
bile, bu gerçekleşememiştir. An-
kara Anlaşması’na göre Türkiye ile 
AB, aralarında iş kurma hakkını ve 
hizmetlerin serbest dolaşımını ger-
çekleştirmek için kurucu antlaşma-
ların iş kurma hakkı ve hizmetlerin 
serbest dolaşımı ile ilgili maddele-
rinden esinlenmekte uyuşmuştur 
(md. 13 ve 14.). KP’ye göre Türkiye 
ile AB, aralarında, iş kurma hakkı ve 
hizmetlerin serbest dolaşımına yeni 
kısıtlamalar koymaktan sakınır (md. 
41(1)) ve Ortaklık Konseyi, Ankara 
Anlaşması’nın 13. ve 14. madde-
lerinde yer alan ilkelere uygun şe-
kilde, tarafların iş kurma hakkı ve 
hizmetlerin serbest dolaşımındaki 
kısıtlamaları aralarında gitgide kal-
dırmalarında uygulanacak sıra, süre 
ve usulleri tespit eder (md. 41(2)). 
Bununla birlikte, Ortaklık Konseyi, 
bu konuda herhangi bir karar be-
nimsemediği gibi, Türkiye ile AB, 
bu konuda herhangi bir uluslararası 
anlaşma da akdetmemiştir. Sonuç 
olarak, taraflar arasında iş kurma 
hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşı-
mı, yalnızca bir yeni kısıtlama yasa-
ğı getirilmiş halde kalmış, bir başka 
ifadeyle tamamlanamamıştır. 

Bu arka planda, Türkiye ile AB or-
taklığı çerçevesinde, iş kurma ve 
hizmet sunma ile ilgili tek etkili 
düzenleme, yeni kısıtlama getirme 
yasağı öngören KP md. 41(1) olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Buna göre: 
“Akit Taraflar, aralarında, [iş kurma] 
hakkı ve hizmetlerin serbest [dola-
şımına] yeni kısıtlamalar koymak-
tan sakınırlar”. Burada, öncelikle bu 
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hükmün kişi ve konu bakımından 
kapsamı, ardından da uygulanışı ele 
alınacaktır. 

KP md. 41(1)’in kişi bakımından 
kapsamında kalmak için, ya iş kur-
ma hakkından ya da hizmetlerin 
serbest dolaşımından faydalanan 
gerçek veya tüzel kişi olmak gerekir. 
İş kurma hakkından faydalanmak 
için ortada “Türk vatandaşı” “ser-
best çalışan” bir gerçek kişi veya 
“Türkiye merkezli” şirket (tüzel kişi) 
olmalıdır. Gerçek kişiler yönünden 
ilgili hüküm bir serbest çalışan Türk 
vatandaşı oldukça ona uygulanır. 
Serbest çalışan tanımının ise bir bi-
çimsel yönü, bir de ekonomik yönü 
vardır. Biçimsel yönden bir kişi; ilgili 
etkinliğin, çalışma koşullarının ve 
ücretlendirmenin seçilmesi yönün-
den her türlü itaat ilişkisinin dışın-
da, sadece kendi sorumluluğunda, 
kendisine doğrudan ve tam olarak 
ödenen bir ücret karşılığında hiz-
met sunmalıdır. Ekonomik yönden 
bir kişi, marjinal ve tali etkinlik bo-
yutlarını aşan, etkili ve gerçek bir 
etkinlik sürdürmelidir. Tüzel kişiler 
yönünden ilgili hüküm bir şirket 
Türkiye merkezli oldukça ona uy-
gulanır. Bunun için Türk mevzuatı-
na göre kurulmuş ve sicilde kayıtlı 
merkezi, idare merkezi veya başlıca 
iş yeri Türkiye’de bulunan bir şirket 
olmak gerekir. Son olarak, iş kurma 
hakkının hizmetlerin serbest dola-
şımından ayrıldığı yön olarak, Türk 
serbest çalışanının bir Üye Devlette 
istikrarlı ve devamlı olarak çalışması 
veya Türk şirketinin bir Üye Devlete 
fiilen yerleşmesi aranır. 

Hizmetlerin serbest dolaşımından 
faydalanmak için ortada “Türk va-
tandaşı” “serbest çalışan” bir ger-
çek kişi veya “Türkiye merkezli” 
şirket (tüzel kişi) olabileceği gibi, 
bunların “iş gücü” de olabilir. İlk iki 
grup yönünden hizmetlerin serbest 
dolaşımı ile iş kurma hakkını birbi-
rinden ayıran ölçüt ise, bu kez, bu 
kişilerce bir Üye Devlette hizmet 
sunumunun kalıcı değil, geçici ola-
rak yapılıyor oluşudur. Son grup ise, 
vatandaşlığı önem taşımaksızın, ilgi-
li hükmün kişi bakımından kapsamı 
içinde kalır. Buna karşın, Demirkan 
davası (C-221/11) ile ortaya kondu-
ğu üzere, AB iç pazar hukukundaki 
karşılığından farklı olarak, “hizmet 
alıcılar” bu hükmün kapsamı içinde 
olarak kabul edilmemiştir.

KP md. 41(1), belirli alanlara yönelik 
yeni kısıtlamalar getirilmesinin önü-
ne geçer: –AB üyesi devlet ülkesine 
giriş, –iş kurma hakkı ile ilgili konu-
lar (serbest çalışma pazarına erişim 
ve hakkın kullanımı boyunca), –hiz-
metlerin serbest dolaşımı ile ilgili 
konular (hizmet pazarına erişim ve 
hakkın kullanımı boyunca), –aile 
birleşimi, –sınır dışı etme.

KP md. 41(1)’in kapsamında kalan 
bir olayda, sırasıyla, şu sorular ya-
nıtlanmalıdır: (i) Ortada kısıtlama 
var mı? (ii) Kısıtlama yeni mi? (iii) 
Yeni kısıtlama haklı gösterilebilir 
mi? Bir ulusal önlem, serbest dola-
şımı yasaklamaya ya da engelleme-
ye elverişliyse veya serbest dolaşı-
ma yönelik bir engel veya kısıtlama 
oluşturuyorsa ortada bir “kısıtlama” 
var denilebilir. Bir kısıtlamanın yeni 
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olup olmadığı sorusu ancak refe-
rans tarih ile belirlenebilir. Buradaki 
referans tarih iki türlüdür: – Bir kı-
sıtlama, o Üye Devlette KP yürür-
lüğe girdiği zamandaki uygulamaya 
nazaran yeni ise yeni kısıtlama sa-
yılır. – Bir kısıtlama o Üye Devlette 
KP yürürlüğe girdikten sonraki daha 
lehe bir uygulamaya nazaran yeni 
ise yine yeni kısıtlama sayılır. Bu-
nunla birlikte, ilgili ulusal önlem, 
meşru bir amacın varlığına dayalı 
olarak orantılı ise haklı gösterile-
bilir, dolayısıyla KP md. 41(1) ihlal 
edilmemiş demektir, böyle değilse 
KP md. 41(1) ihlal edilmiş demektir 
ve sonuç olarak –eğer varsa– o Üye 
Devletin referans tarihinden önceki 
düzenlemeleri uygulanır hâle gelir. 
Savas davası (C–37/98), Soysal da-
vası (C–228/06) ve Dogan davası 
(C-138/13) buna örnek gösterilebi-
lir.

Son olarak, Türkiye ile AB ortaklığı 
çerçevesinde, iş kurma hakkı ve hiz-
metlerin serbest dolaşımı ile Anka-
ra Anlaşması’nın öngördüğü genel 
ayrımcılık yasağının (md. 9) birleşe-
rek bir olaya etki etme ihtimali ol-
duğu not düşülebilir. CX davası (C–
629/16) buna örnek gösterilebilir. 
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Türkiye – Avrupa Birliği 
Ortaklığı: Türk İşçileri 
(Turkey – European 
Union Association: 
Turkish Workers)

–İlke GÖÇMEN–

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB), 
1960’lı yılların başlarında, kendi 
aralarında bir ortaklık kurmuştur. 
Bu ortaklık, kurumsal açıdan, An-
kara Anlaşması’nı temel almakta ve 
bir yandan örneğin Katma Protokol 
(KP) gibi uluslararası anlaşmalar, 
diğer yandan örneğin 1/80 sayılı 
Ortaklık Konseyi Kararı (1/80 sayılı 
OKK) gibi OKK’lar aracılığıyla de-
rinleştirilmektedir. Ortaklık, maddi 
açıdan, taraflar arasında bir gümrük 
birliği kurmayı, dolayısıyla malların 
serbest dolaşımını, dahası taraflar 
arasında işçilerin serbest dolaşı-
mını, iş kurma hakkını, hizmetlerin 
serbest dolaşımını ve sermayenin 
serbest dolaşımını kademeli olarak 
gerçekleştirme ihtimalini içermek-
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tedir. Bu arka planda Türkiye ile AB 
ortaklığı; maddi açıdan; sermayenin 
serbest dolaşımı hariç olmak üzere, 
malların serbest dolaşımı, işçilerin 
serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve 
hizmetlerin serbest dolaşımı söz ko-
nusu olduğunda, farklı seviyelerde, 
gelişmişlik düzeyine erişmiştir.

Türkiye ile AB ortaklığı, taraflar ara-
sında işçilerin serbest dolaşımının 
tamamlanmasını öngörmüşse bile, 
bu gerçekleşememiştir. Ankara An-
laşması’na göre Türkiye ile AB, ara-
larında işçilerin serbest dolaşımını 
gerçekleştirmek için kurucu antlaş-
maların işçilerin serbest dolaşımı 
ile ilgili maddelerinden esinlenmek-
te uyuşmuştur (md. 12.). KP’ye göre 
de Türkiye ile AB, Ankara Anlaşma-
sı’nın 12. maddesinde yer alan il-
kelere uygun şekilde, 1976 ile 1986 
yılları arasında kademeli olarak ara-
larında işçilerin serbest dolaşımını 
gerçekleştirecek, bu konuda gerekli 
usulleri ise Ortaklık Konseyi karar-
laştıracaktır (md. 36). Ortaklık Kon-
seyi, bu amaçla, 2/76 sayılı OKK ile 
1/80 sayılı OKK’yı benimsemiş, an-
cak bu OKK’lar ile yalnızca özellikle 
hâlihazırda taraf devletlerde bulu-
nan işçilere yönelik birtakım haklar, 
kimi istisnalara tabi tutularak, geti-
rilmiştir. 2/76 OKK ile 1/80 OKK ara-
sındaki ilişki bakımından, Bozkurt 
davasında (C–434/93) belirtildiği 
üzere, 1/80 OKK, 2/76 OKK’nın ken-
dindekilere nazaran daha az lehe 
olan hükümlerinin yerine geçmiş-
tir. Son olarak, sosyal güvenlik alanı 
ile ilgili 3/80 sayılı OKK benimsen-
miştir. Tüm bunlara karşın, taraflar 
arasında işçilerin serbest dolaşımı, 

Ankara Anlaşması ve KP’de öngörül-
düğü gibi, 1986 yılına gelindiğinde, 
tamamlanamamıştır. 

Bu arka planda, Türk işçileri, Türkiye 
ile AB ortaklığı çerçevesinde, belir-
li koşullar altında çalışma izni alma 
hakkına, oturma izni alma hakkına, 
ayrımcılık yasağına ve yeni kısıtla-
ma getirme yasağına tâbi olup bu 
haklar –diğer ihtimaller saklı kalmak 
kaydıyla– ortak sınırlama sebeple-
ri olarak kamu düzeni, güvenliği ve 
sağlığı gerekçeleriyle sınırlandırıla-
bilir. 

Öncelikle bu haklardan faydalan-
mak için bir kişi, Türk vatandaşı ol-
malı ve işçi sıfatını taşımalıdır. Bir-
den davasında (C–1/97) belirtildiği 
üzere, işçi tanımının bir biçimsel 
yönü, bir de ekonomik yönü vardır. 
Biçimsel yönden bir kişi; belirli bir 
süre, bir başka kişi için ve o kişinin 
yönlendirmeleri doğrultusunda, bir 
ücret karşılığında hizmet sunmalı-
dır. Ekonomik yönden bir kişi, mar-
jinal ve tali etkinlik boyutlarını aşan, 
etkili ve gerçek bir etkinlik sürdür-
melidir.

Türk işçilerinin çalışma izni alma 
hakkı 1/80 sayılı OKK md. 6(1) ile 
kurala bağlanmıştır. Buna göre: “… 
bir Üye Devletin işgücü piyasası-
na yasal olarak dâhil bulunan bir 
Türk işçisi: – O Üye Devlette bir yıl-
lık yasal çalışmadan sonra, eğer iş 
mevcut ise, aynı işverenin yanında 
çalışma iznini yeniletme hakkına 
sahiptir; – O Üye Devlette, üç yıllık 
yasal çalışmadan sonra ve [AB] Üye 
Devletleri işçilerine tanınan öncelik 
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saklı kalmak kaydıyla, dilediği bir 
işveren yanında, ancak aynı meslek 
için, o Üye Devletin iş bulma ku-
rumlarına kayıtlı ve normal şartlar-
da yapılmış bir iş teklifine başvurma 
hakkına sahiptir; – O Üye Devlette, 
dört yıllık yasal çalışmadan sonra, 
dilediği bütün ücretli işlere serbest-
çe girme hakkına sahiptir.”

Bir Türk işçisi, çalışma izni alma hak-
kından faydalanmak için o devletin 
işgücü piyasasına hukuka uygun 
olarak dâhil bulunmalı ve o devlet-
te hukuka uygun olarak ve belirli bir 
süre çalışmalıdır. Bir Üye Devletin 
işgücü piyasasına dâhil bulunmak, 
Bozkurt davasında (C–434/93) gö-
rülebileceği gibi, bir Türk işçisinin iş 
ilişkisinin bir Üye Devlet ile ilişkilen-
dirilmesi ile ilgilidir. Bir Üye Devle-
tin işgücü piyasasına hukuka uygun 
olarak dâhil bulunmak ise, Kurz da-
vasında (C–188/00) görülebileceği 
gibi, bir Üye Devlete hukuka uygun 
olarak giriş yapmak ve hukuka uy-
gun olarak çalışmak ile ilgilidir. Bir 
Üye Devlette hukuka uygun olarak 
çalışmak, Birden davasında (C–
1/97) görülebileceği gibi, “bir Üye 
Devletteki işgücü piyasasının bir 
üyesi olarak istikrarlı ve güvenli bir 
durumun var oluşu” ile ilgilidir. Bir 
Üye Devlette belirli bir süre çalış-
mak, 1/80 sayılı OKK md. 6(1)’deki 
bir, üç ve dört yıllık süreleri kast et-
mektedir. Bir Türk işçisi, aynı işvere-
nin yanında bir yıl çalışırsa ve eğer 
iş mevcut ise o işverenin yanında 
çalışma iznini yeniletebilir. Bir Türk 
işçisi, aynı işverenin yanında üç yıl 
çalışırsa, AB Üye Devletleri işçilerine 
tanınan öncelik saklı kalmak kaydıy-

la, dilediği bir işveren yanında, an-
cak aynı meslek için, yapılmış bir iş 
teklifine başvurabilir. Bir Türk işçisi, 
üç yılı aynı işverenin yanında olmak 
üzere, toplamda dört yıl çalışırsa ar-
tık dilediği bütün işlere girebilir.

Türk işçilerinin oturma izni alma 
hakkı içtihat hukuku temelinde 
ortaya çıkmaktadır. Avrupa Birliği 
Adalet Divanı’na (ABAD) göre, Gü-
naydin davasında (C–36/96) belir-
tildiği üzere, bir Türk işçisinin 1/80 
sayılı OKK md. 6(1)’den kaynaklanan 
çalışma izni alma hakkı, “ilgili kişinin 
oturma izni alma hakkının varlığını 
zorunlu olarak gerektirir”. Dolayısıy-
la, Türk işçisinin en az çalışma izni-
nin süresi kadar, oturma izni alma 
hakkı vardır. 

Gerek çalışma izni gerek oturma izni 
alma hakkı iki türlü sona erebilir: (i) 
1/80 sayılı OKK md. 14’te öngörül-
düğü üzere, bir Üye Devlet; kamu 
düzeni, kamu güvenliği ve kamu 
sağlığı nedenlerine dayanarak bu 
hakkı sona erdirebilir. (ii) Dogan da-
vasında (C–383/03) belirtildiği üze-
re, bir Üye Devlet, ilgili Türk işçisinin 
“nesnel olarak işgücü piyasasına 
yeniden katılma şansı olmadığından 
veya … yeni iş bulmak için makul za-
man dilimini aştığından, artık ev sa-
hibi Üye Devletin işgücü piyasasına 
hukuka uygun olarak dâhil bulun-
madığı kesinlik taşıyorsa” bu hakkı 
sona erdirebilir.

Türk işçileri, çalışma şartları ve ücret 
ile sosyal güvenlik yardımları bakı-
mından vatandaşlık temelinde ay-
rımcılık yasağı ile de korunmaktadır. 
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Çalışma şartları ve ücret bakımından 
ayrımcılık yasağı, KP md. 37 ve 1/80 
OKK md. 10(1) ile kurala bağlanmış-
tır. KP md. 37’ye göre lex specialis 
(özel hüküm) oluşturan 1/80 sayılı 
OKK md. 10(1) uyarınca: “[AB] üyesi 
devletler, işgücü piyasalarına yasal 
olarak dâhil bulunan Türk işçilerine, 
ücret ve diğer çalışma koşulları ba-
kımından, [AB] işçilerine göre farklı-
lık içermeyen bir rejim uygular”. Bir 
Türk işçisi, bu ayrımcılık yasağından 
faydalanmak için o devletin işgücü 
piyasasına hukuka uygun olarak dâ-
hil bulunmalıdır ve uyuşmazlık üc-
ret ve diğer çalışma koşulları ile ilgili 
olmalıdır. Ücret kavramı, işgücünün 
karşılığı olan –genellikle– para ola-
rak tanımlanabilir. Çalışma koşulları 
kavramı, Wählergruppe davasında 
(C–171/01) belirtildiği üzere, “ev sa-
hibi Üye Devlette işçi olarak etkinlik 
yürütme ile doğrudan veya dolaylı 
olarak alakalı her türlü konuyu” içe-
rir. 1/80 sayılı OKK md. 10(1) uya-
rınca vatandaşlık temelinde hem 
doğrudan hem de dolaylı ayrımcılık 
hâlleri, kural olarak, yasaktır. 

Sosyal güvenlik yardımları bakımın-
dan ayrımcılık yasağı, 3/80 sayılı 
OKK md. 3 ile kurala bağlanmıştır. 
Buna göre: “1. Bu Kararın özel hü-
kümleri saklı kalmak kaydıyla, Üye 
Devletlerden birinin sınırları içinde 
ikamet eden bu Karar kapsamındaki 
kişi, herhangi bir Üye Devletin mev-
zuatı ile öngörülen yükümlülüklere 
o Üye Devletin vatandaşlarıyla aynı 
koşullarda tabi olur ve yardımlardan 
aynı koşullarda faydalanır. 2. Birinci 
fıkra hükümleri, sosyal güvenlik ku-
rum organlarının üyelerini seçme 

hakkına ya da onların belirlenme-
sine katılmaya uygulanır. Ancak, bu 
hükümler herhangi bir Üye Devletin 
söz konusu organların üyelerini be-
lirleme yöntemlerine ilişkin mevzu-
at hükümlerini etkilemez.” Bir Türk 
işçisi, sosyal güvenlik yardımları 
bakımından ayrımcılık yasağından 
faydalanmak için Üye Devletlerden 
birinin sınırları içinde ikamet etmeli 
ve 3/80 sayılı OKK kapsamında işçi 
sayılmalıdır, ayrıca sosyal güvenlik 
ile ilgili bir uyuşmazlık söz konusu 
olmalıdır. Herhangi bir ek açıklama 
gerektirmeyen ikamet etme unsu-
ru bir kenara bırakılırsa, 3/80 sayı-
lı OKK kapsamında işçi olmak için, 
bir ya da daha fazla Üye Devletin 
mevzuatına tabi olmak ve Sürül 
davasında (C–262/96) belirtildiği 
üzere, “istihdam ilişkisinin varlığın-
dan bağımsız olarak, ister zorunlu 
ister isteğe bağlı olsun, genel veya 
özel bir sosyal güvenlik sistemince 
–tek bir risk bakımından olsa bile– 
kapsanmak” gerekir. Sosyal güven-
lik ise; 3/80 sayılı OKK md. 4(1) ile 
belirtildiği üzere; hastalık ve analık 
yardımlarını, malullük yardımlarını, 
yaşlılık yardımlarını, dul ve yetim 
yardımlarını, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarına yönelik yardımları, 
ölüm ödeneklerini, işsizlik yardımını 
ve aile yardımlarını içerir. 3/80 sayılı 
OKK md. 3 uyarınca vatandaşlık te-
melinde hem doğrudan hem de do-
laylı ayrımcılık hâlleri, kural olarak, 
yasaktır.

1/80 sayılı OKK md. 10(1) ve 3/80 
sayılı OKK md. 3 çerçevesinde va-
tandaşlık temelinde ayrımcılık ya-
sağı ile ilgili şu tespitler yapılabilir. 
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Vatandaşlık temelinde doğrudan 
ayrımcılık varsa bu; kamu düzeni, 
kamu güvenliği ve kamu sağlığı ge-
rekçeleriyle ve orantılılık ilkesine 
riayet edildiyse haklı gösterilebi-
lecektir. Wählergruppe davası (C–
171/01), Kahveci davası (C–152/08) 
ve Sürül davası (C–262/96) buna 
örnek gösterilebilir. Vatandaşlık te-
melinde dolaylı ayrımcılık varsa bu; 
kamu düzeni, kamu güvenliği ve 
kamu sağlığı gerekçelerine ek ola-
rak kamu yararına ilişkin ağır basan 
sebepler ile de ve orantılılık ilkesine 
riayet edildiyse haklı gösterilebi-
lecektir. Öztürk davası (C–373/02) 
buna örnek gösterilebilir.

Türk işçileri ile ilgili bir de 1/80 OKK 
md. 13 ile yeni kısıtlama getirme 
yasağı getirilmiştir. Buna göre “[AB] 
Üye Devletleri ve Türkiye, kendi top-
raklarında yasal olarak ikamet eden 
ve istihdam edilen işçiler ve aile bi-
reylerine uygulanan işe girme şart-
larına yeni kısıtlamalar getiremez”. 
Buradaki yeni kısıtlama getirme ya-
sağından her Türk işçisi faydalanır ve 
bu hüküm, AB üyesi devlet ülkesine 
giriş, istihdam edilme hakkı ile ilgili 
konular (istihdam pazarına erişim 
ve hakkın kullanımı boyunca), aile 
birleşimi, sınır dışı etme ile ilgili yeni 
kısıtlamalar getirilmesinin önüne 
geçer. 1/80 OKK md. 13 kapsamında 
kalan bir olayda, sırasıyla, şu soru-
lar yanıtlanmalıdır: (i) Ortada kısıt-
lama var mı? (ii) Kısıtlama yeni mi? 
(iii) Yeni kısıtlama haklı gösterilebilir 
mi? Bir ulusal önlem, serbest dolaşı-
mı yasaklamaya ya da engellemeye 
elverişliyse veya serbest dolaşıma 
yönelik bir engel veya kısıtlama 

oluşturuyorsa ortada bir “kısıtlama” 
var denilebilir. Bir kısıtlamanın yeni 
olup olmadığı ise ancak referans 
tarih ile belirlenebilir. Buradaki re-
ferans tarih iki türlüdür: Bir kısıtla-
ma, o Üye Devlette 1/80 sayılı OKK 
yürürlüğe girdiği zamandaki uygula-
maya nazaran yeni ise yeni kısıtla-
ma sayılır ya da bir kısıtlama o Üye 
Devlette 1/80 sayılı OKK yürürlüğe 
girdikten sonraki daha lehe bir uy-
gulamaya nazaran yeni ise yine yeni 
kısıtlama sayılır. Bununla birlikte, il-
gili ulusal önlem, meşru bir amacın 
varlığına dayalı olarak orantılı ise 
haklı gösterilebilir, dolayısıyla 1/80 
sayılı OKK md. 13 ihlal edilmemiş 
demektir, böyle değilse 1/80 sayılı 
OKK md. 13 ihlal edilmiş demektir 
ve sonuç olarak –eğer varsa– o Üye 
Devletin referans tarihinden önceki 
düzenlemeleri uygulanır hâle gelir. 
Demir davası (C-225/12) buna ör-
nek gösterilebilir.

Son olarak, Türk işçilerinin hakları-
nın ortak sınırlama sebepleri, 1/80 
OKK md. 14(1) ile kurala bağlanmış-
tır. Buna göre: “Bu Kesim’de yer alan 
hükümler, kamu düzeni, kamu gü-
venliği ve kamu sağlığı nedenlerine 
dayanan kısıtlamalar saklı kalmak 
kaydıyla uygulanır”. Kamu düzeni, 
kamu güvenliği ve kamu sağlığı, ana 
hatlarıyla, AB iç pazar hukukundaki 
anlamları ile yorumlanmakta olup, 
bunlar arasından öne çıkanı kamu 
düzeni kavramıdır. Buna göre kamu 
düzeni kavramı, maddi açıdan, “hu-
kukun herhangi bir ihlalinin içerdiği 
sosyal düzende karışıklığın yanı sıra 
toplumun temel çıkarlarından birisi-
ni etkileyen hakiki ve yeterince cid-
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di bir tehlikenin varlığını gerektirir”. 
Kamu düzeni kavramı, usuli açıdan, 
örneğin sınır dışı kararlarının yazılı 
bildirimi şartı veya bu bildirim ile 
itiraz yeri ve süresinin belirtilmesi 
şartı gibi, belirli güvenceler içerir. 
Nazli davası (C–340/97), Dörr and 
Ünal davası (C–136/03) ve Ziebell 
davası (C–371/08) buna örnek gös-
terilebilir.
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Türkiye – Avrupa Birliği 
Ortaklığı: Türk İşçilerinin 
Aile Üyeleri (Turkey 
– European Union 
Association: Family 
Members of Turkish 
Workers)

–İlke GÖÇMEN–

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB), 
1960’lı yılların başlarında, kendi 
aralarında bir ortaklık kurmuştur. 
Bu ortaklık, kurumsal açıdan, An-
kara Anlaşması’nı temel almakta ve 
bir yandan örneğin Katma Protokol 
(KP) gibi uluslararası anlaşmalar, 
diğer yandan örneğin 1/80 sayılı 
Ortaklık Konseyi Kararı (1/80 sayılı 
OKK) gibi OKK’lar aracılığıyla de-
rinleştirilmektedir. Ortaklık, maddi 
açıdan, taraflar arasında bir gümrük 
birliği kurmayı, dolayısıyla malların 
serbest dolaşımını, dahası taraflar 
arasında işçilerin serbest dolaşı-
mını, iş kurma hakkını, hizmetlerin 
serbest dolaşımını ve sermayenin 
serbest dolaşımını kademeli olarak 
gerçekleştirme ihtimalini içermek-
tedir. Bu arka planda Türkiye ile AB 
ortaklığı; maddi açıdan; sermayenin 
serbest dolaşımı hariç olmak üzere, 
malların serbest dolaşımı, işçilerin 
serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve 
hizmetlerin serbest dolaşımı söz ko-
nusu olduğunda, farklı seviyelerde, 
gelişmişlik düzeyine erişmiştir.

Türkiye ile AB ortaklığı, taraflar ara-
sında işçilerin serbest dolaşımının 
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tamamlanmasını öngörmüşse bile, 
bu gerçekleşememiştir. Ankara An-
laşması’na göre Türkiye ile AB, ara-
larında işçilerin serbest dolaşımını 
gerçekleştirmek için kurucu antlaş-
maların işçilerin serbest dolaşımı 
ile ilgili maddelerinden esinlenmek-
te uyuşmuştur (md. 12.). KP’ye göre 
de Türkiye ile AB, Ankara Anlaşma-
sı’nın 12. maddesinde yer alan il-
kelere uygun şekilde, 1976 ile 1986 
yılları arasında kademi olarak ara-
larında işçilerin serbest dolaşımını 
gerçekleştirecek, bu konuda gerekli 
usulleri ise Ortaklık Konseyi karar-
laştıracaktır (md. 36). Ortaklık Kon-
seyi, bu amaçla, 2/76 sayılı OKK ile 
1/80 sayılı OKK’yı benimsemiş, an-
cak bu OKK’lar ile yalnızca özellikle 
hâlihazırda taraf devletlerde bulu-
nan işçilere yönelik birtakım haklar, 
kimi istisnalara tabi tutularak, geti-
rilmiştir. 2/76 OKK ile 1/80 OKK ara-
sındaki ilişki bakımından, Bozkurt 
davasında (C–434/93) belirtildiği 
üzere, 1/80 OKK, 2/76 OKK’nın ken-
dindekilere nazaran daha az lehe 
olan hükümlerinin yerine geçmiş-
tir. Son olarak, sosyal güvenlik alanı 
ile ilgili 3/80 sayılı OKK benimsen-
miştir. Tüm bunlara karşın, taraflar 
arasında işçilerin serbest dolaşımı, 
Ankara Anlaşması ve KP’de öngörül-
düğü gibi, 1986 yılına gelindiğinde, 
tamamlanamamıştır. 

Bu arka planda, Türkiye ile AB ortak-
lığı çerçevesinde, Türk işçisinin aile 
üyeleri ve Türk işçisinin çocukları 
için ayrı ayrı haklar getirilmiştir. Türk 
işçisinin aile üyeleri, belirli koşullar 
altında, çalışma izni alma hakkına, 
oturma izni alma hakkına, ayrımcı-

lık yasağına ve yeni kısıtlama getir-
me yasağına tâbiyken Türk işçisinin 
çocukları, belirli koşullar altında, ça-
lışma izni alma hakkına, oturma izni 
alma hakkına, ayrımcılık yasağına 
tâbi olup bu haklar –diğer ihtimaller 
saklı kalmak kaydıyla– ortak sınırla-
ma sebepleri olarak kamu düzeni, 
güvenliği ve sağlığı gerekçeleriyle 
sınırlandırılabilir. 

Öncelikle bu haklardan faydalan-
mak için bir kişi Türk işçisinin aile 
üyesi veya çocuğu olmalıdır. Türk 
işçisinin çocuğu ile onun alt soyu 
kastedilirken aile üyesi ile, ana hat-
larıyla, Ayaz davasında (C–275/02) 
belirtildiği üzere, AB iç pazar huku-
kunda olduğu gibi, hangi devletin 
vatandaşı olduğuna bakılmaksızın, 
Türk işçisinin eşi, kendisinin veya 
eşinin 21 yaşının altındaki altsoyu 
veya bağımlı altsoyu ve kendisinin 
veya eşinin bağımlı üstsoyu kaste-
dilmektedir. 

Türk işçisinin aile üyesinin çalışma 
izni alma hakkı 1/80 sayılı OKK md. 
7/1 ile kurala bağlanmıştır. Buna 
göre: “Bir Üye Devletin işgücü piya-
sasına yasal olarak dahil bulunan bir 
Türk işçisinin onunla birlikte oturma 
hakkına sahip bulunan aile bireyleri: 
– O Üye Devlette üç yıl ikamet ettik-
ten sonra, –[AB] Üye Devletleri işçi-
lerine tanınan öncelik saklı kalmak 
kaydıyla– her türlü işe başvurmak 
hakkına sahiptir; – O Üye Devlette 
beş yıl ikamet ettikten sonra, dile-
dikleri bütün ücretli işlere serbestçe 
girme hakkına sahiptir.” O halde, bir 
Türk işçisinin aile üyesi, çalışma izni 
alma hakkından faydalanmak için, 
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bir Üye Devletin işgücü piyasasına 
yasal olarak dahil bulunan bir Türk 
işçisi ile birlikte oturma hakkına sa-
hip bulunmalı ve o devlette hukuka 
uygun olarak belirli süre ikamet et-
melidir. Bir aile bireyi, bir Üye Dev-
lette üç yıl ikamet ettikten sonra, AB 
Üye Devletleri işçilerine tanınan ön-
celik saklı kalmak kaydıyla, her türlü 
işe başvurabilir. Bir aile bireyi, bir 
Üye Devlette beş yıl ikamet ettikten 
sonra dilediği bütün ücretli işlere 
serbestçe girebilir.

Türk işçisinin aile üyesinin oturma 
izni alma hakkı içtihat hukuku te-
melinde ortaya çıkmaktadır. Avru-
pa Birliği Adalet Divanına (ABAD) 
göre, bir Türk işçisinin aile üyesinin 
oturma izni alma hakkı, aile üye-
sinin kendi seçeceği herhangi bir 
ücretli işte serbestçe çalışabilecek 
olma hakkının tamamlayıcısıdır.

Türk işçisinin aile üyesinin gerek ça-
lışma izni gerek oturma izni alma 
hakkı iki türlü sona erebilir: (i) 1/80 
sayılı OKK md. 14’te öngörüldüğü 
üzere, bir Üye Devlet; kamu düzeni, 
kamu güvenliği ve kamu sağlığı ne-
denlerine dayanarak bu hakkı sona 
erdirebilir. (ii) Er davası (C–453/07) 
belirtildiği üzere, bir Üye Devlet, il-
gili Türk işçisinin aile üyesi herhangi 
bir meşru sebep olmaksızın oldukça 
uzun bir zaman ilgili devletin ülke-
sini terk etmişse bu hakkı sona er-
direbilir. 

Türk işçisinin aile üyesi, 3/80 sa-
yılı OKK md. 3 aracılığıyla, sosyal 
güvenlik yardımları bakımından 
vatandaşlık temelinde ayrımcılık 

yasağı ile de korunmaktadır. Buna 
göre: “1. Bu Kararın özel hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla, Üye Devlet-
lerden birinin sınırları içinde ikamet 
eden bu Karar kapsamındaki kişi, 
herhangi bir Üye Devletin mevzuatı 
ile öngörülen yükümlülüklere o Üye 
Devletin vatandaşlarıyla aynı koşul-
larda tabi olur ve yardımlardan aynı 
koşullarda faydalanır. 2. Birinci fıkra 
hükümleri, sosyal güvenlik kurum 
organlarının üyelerini seçme hak-
kına ya da onların belirlenmesine 
katılmaya uygulanır. Ancak, bu hü-
kümler herhangi bir Üye Devletin 
söz konusu organların üyelerini be-
lirleme yöntemlerine ilişkin mevzu-
at hükümlerini etkilemez.” 

Bir Türk işçisinin aile üyesi, sosyal 
güvenlik yardımları bakımından ay-
rımcılık yasağından faydalanmak 
için Üye Devletlerden birinin sınırla-
rı içinde ikamet etmeli ve 3/80 sayılı 
OKK kapsamında işçinin aile üyesi 
sayılmalıdır, ayrıca sosyal güvenlik 
ile ilgili bir uyuşmazlık söz konusu 
olmalıdır. Herhangi bir ek açıklama 
gerektirmeyen ikamet etme unsu-
ru bir kenara bırakılırsa, 3/80 sayı-
lı OKK kapsamında işçi olmak için, 
bir ya da daha fazla Üye Devletin 
mevzuatına tabi olmak ve Sürül 
davasında (C–262/96) belirtildiği 
üzere, “istihdam ilişkisinin varlığın-
dan bağımsız olarak, ister zorunlu 
ister isteğe bağlı olsun, genel veya 
özel bir sosyal güvenlik sistemince 
–tek bir risk bakımından olsa bile– 
kapsanmak” gerekir. Sosyal güven-
lik ise; 3/80 sayılı OKK md. 4(1) ile 
belirtildiği üzere; hastalık ve analık 
yardımlarını, malullük yardımlarını, 
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yaşlılık yardımlarını, dul ve yetim 
yardımlarını, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarına yönelik yardımları, 
ölüm ödeneklerini, işsizlik yardımını 
ve aile yardımlarını içerir. 3/80 sa-
yılı OKK md. 3 uyarınca vatandaşlık 
temelinde hem doğrudan hem de 
dolaylı ayrımcılık hâlleri, kural ola-
rak, yasaktır. Vatandaşlık temelinde 
doğrudan ayrımcılık varsa bu; kamu 
düzeni, kamu güvenliği ve kamu 
sağlığı gerekçeleriyle ve orantılılık il-
kesine riayet edildiyse haklı gösteri-
lebilecektir. Sürül davası (C–262/96) 
buna örnek gösterilebilir. Vatandaş-
lık temelinde dolaylı ayrımcılık varsa 
bu; kamu düzeni, kamu güvenliği ve 
kamu sağlığı gerekçelerine ek ola-
rak kamu yararına ilişkin ağır basan 
sebepler ile de ve orantılılık ilkesine 
riayet edildiyse haklı gösterilebi-
lecektir. Öztürk davası (C–373/02) 
buna örnek gösterilebilir.

Türk işçisinin aile üyesi ile ilgili bir de 
1/80 OKK md. 13 ile yeni kısıtlama 
getirme yasağı getirilmiştir. Buna 
göre “[AB] Üye Devletleri ve Türki-
ye, kendi topraklarında yasal olarak 
ikamet eden ve istihdam edilen işçi-
ler ve aile bireylerine uygulanan işe 
girme şartlarına yeni kısıtlamalar 
getiremez”. ABAD, henüz bu hükmü 
aile üyesi bakımından yorumlama-
mışsa bile, bu hükümden Türk işçi-
sinin aile üyesi faydalanacağı ve bu 
hükmün, AB üyesi devlet ülkesine 
giriş, istihdam edilme hakkı ile ilgi-
li konular (istihdam pazarına erişim 
ve hakkın kullanımı boyunca), aile 
birleşimi, sınır dışı etme ile ilgili yeni 
kısıtlamalar getirilmesinin önüne 
geçeceği tahmininde bulunulabilir. 

1/80 OKK md. 13 kapsamında ka-
lan bir olayda, sırasıyla, şu sorular 
yanıtlanmalıdır: (i) Ortada kısıtlama 
var mı? (ii) Kısıtlama yeni mi? (iii) 
Yeni kısıtlama haklı gösterilebilir 
mi? Bir ulusal önlem, serbest dola-
şımı yasaklamaya ya da engelleme-
ye elverişliyse veya serbest dolaşı-
ma yönelik bir engel veya kısıtlama 
oluşturuyorsa ortada bir “kısıtlama” 
var denilebilir. Bir kısıtlamanın yeni 
olup olmadığı ise ancak referans 
tarih ile belirlenebilir. Buradaki re-
ferans tarih iki türlüdür: Bir kısıtla-
ma, o Üye Devlette 1/80 sayılı OKK 
yürürlüğe girdiği zamandaki uygula-
maya nazaran yeni ise yeni kısıtla-
ma sayılır ya da bir kısıtlama o Üye 
Devlette 1/80 sayılı OKK yürürlüğe 
girdikten sonraki daha lehe bir uy-
gulamaya nazaran yeni ise yine yeni 
kısıtlama sayılır. Bununla birlikte, il-
gili ulusal önlem, meşru bir amacın 
varlığına dayalı olarak orantılı ise 
haklı gösterilebilir, dolayısıyla 1/80 
sayılı OKK md. 13 ihlal edilmemiş 
demektir, böyle değilse 1/80 sayılı 
OKK md. 13 ihlal edilmiş demektir 
ve sonuç olarak –eğer varsa– o Üye 
Devletin referans tarihinden önceki 
düzenlemeleri uygulanır hâle gelir. 
Demir davası (C-225/12) buna ör-
nek gösterilebilir.

Türk işçisinin çocuğunun çalışma 
izni alma hakkı 1/80 sayılı OKK md. 
7/2 ile kurala bağlanmıştır. Buna 
göre: “Ev sahibi ülkede mesleki bir 
eğitim programını tamamlayan Türk 
işçi çocukları, bu Üye Devletteki 
oturma sürelerine bakılmaksızın, 
anne veya babasından birinin ilgili 
Üye Devlette en az üç yıldır yasal 
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olarak çalışıyor olması kaydıyla, söz 
konusu Üye Devlette, her türlü işe 
başvurabilir”. Türk işçisinin çocuğu, 
çalışma izni alma hakkından fayda-
lanmak için ev sahibi Üye Devlette 
mesleki eğitim programı tamamla-
malı ve anne veya babası o devlette 
üç yıl yasal olarak çalışmış olmalıdır. 
Akman davası (C–210/97) buna ör-
nek gösterilebilir.

Türk işçisinin çocuğunun oturma 
izni alma hakkı içtihat hukuku te-
melinde ortaya çıkmaktadır. ABAD’a 
göre, bir Türk işçisinin çocuğunun 
oturma izni alma hakkı, çocuğun 
her türlü işe başvurabilecek olma 
hakkının tamamlayıcısıdır. Akman 
davası (C–210/97) buna örnek gös-
terilebilir. 

Türk işçisinin çocuğunun gerek ça-
lışma izni gerek oturma izni alma 
hakkı iki türlü sona erebilir: (i) 1/80 
sayılı OKK md. 14’te öngörüldüğü 
üzere, bir Üye Devlet; kamu düze-
ni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı 
nedenlerine dayanarak bu hakkı 
sona erdirebilir. (ii) Bir Üye Devlet, 
ilgili Türk işçisinin çocuğu herhangi 
bir meşru sebep olmaksızın oldukça 
uzun bir zaman ilgili devletin ülke-
sini terk etmişse bu hakkı sona er-
direbilir. 

Türk işçisinin çocuğu, 1/80 sayılı 
OKK md. 9 aracılığıyla, eğitim ile il-
gili vatandaşlık temelinde ayrımcılık 
yasağı ile de korunmaktadır. Buna 
göre: “[AB’nin] bir Üye Devletinde 
yasal olarak çalışmakta bulunan 
ebeveyni ile birlikte o Üye Devlet-
te oturan Türk çocuklarının, bu Üye 

Devletteki genel eğitim, çıraklık eği-
timi ve mesleki eğitim kurslarına ka-
bul edilmelerinde, o Üye Devlet va-
tandaşlarının çocukları için istenen 
giriş koşulları aranır. Türk çocukları, 
o Üye Devlette, bu alandaki ulusal 
mevzuat çerçevesinde sağlanan 
avantajlardan yararlanabilir”. Türk 
işçisinin çocuğu, bu yasaktan fayda-
lanmak için Türk vatandaşı olmalı ve 
bir Üye Devlette yasal olarak çalış-
makta bulunan ebeveyni ile birlikte 
oturmalıdır ve genel eğitim, çıraklık 
eğitimi ve mesleki eğitim kurslarına 
kabul edilme veya bu alandaki avan-
tajlar ile ilgili bir uyuşmazlık bulun-
malıdır. 1/80 sayılı OKK md. 9 uya-
rınca vatandaşlık temelinde hem 
doğrudan hem de dolaylı ayrımcılık 
hâlleri, kural olarak, yasaktır. Vatan-
daşlık temelinde doğrudan ayrım-
cılık varsa bu; kamu düzeni, kamu 
güvenliği ve kamu sağlığı gerekçe-
leriyle ve orantılılık ilkesine riayet 
edildiyse haklı gösterilebilecektir. 
Gürol davası (C–374/03) buna ör-
nek gösterilebilir. Vatandaşlık te-
melinde dolaylı ayrımcılık varsa bu; 
kamu düzeni, kamu güvenliği ve 
kamu sağlığı gerekçelerine ek ola-
rak kamu yararına ilişkin ağır basan 
sebepler ile de ve orantılılık ilkesine 
riayet edildiyse haklı gösterilebile-
cektir. 

Son olarak, Türk işçisinin aile üyesi-
nin veya çocuğunun haklarının or-
tak sınırlama sebepleri, 1/80 OKK 
md. 14(1) ile kurala bağlanmıştır. 
Buna göre: “Bu Kesim’de yer alan 
hükümler, kamu düzeni, kamu gü-
venliği ve kamu sağlığı nedenlerine 
dayanan kısıtlamalar saklı kalmak 
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kaydıyla uygulanır”. Kamu düzeni, 
kamu güvenliği ve kamu sağlığı, ana 
hatlarıyla, AB iç pazar hukukundaki 
anlamları ile yorumlanmakta olup, 
bunlar arasından öne çıkanı kamu 
düzeni kavramıdır. Buna göre kamu 
düzeni kavramı, maddi açıdan, “hu-
kukun herhangi bir ihlalinin içerdiği 
sosyal düzende karışıklığın yanı sıra 
toplumun temel çıkarlarından birisi-
ni etkileyen hakiki ve yeterince cid-
di bir tehlikenin varlığını gerektirir”. 
Kamu düzeni kavramı, usuli açıdan, 
örneğin sınır dışı kararlarının yazılı 
bildirimi şartı veya bu bildirim ile 
itiraz yeri ve süresinin belirtilmesi 
şartı gibi, belirli güvenceler içerir. 
Nazli davası (C–340/97), Dörr and 
Ünal davası (C–136/03) ve Ziebell 
davası (C–371/08) buna örnek gös-
terilebilir.
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Türkiye (Turkey) 

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sü-
reci 31 Temmuz 1959 tarihinde Av-
rupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) 
ortaklık başvurusunda bulunulması 
ile başlamıştır. Türkiye’nin başvuru-
suna istinaden, AET tarafından bir 
ortaklık anlaşmasının imzalanması 
tavsiye edilmiştir. Ankara Anlaşma-
sı olarak bilinen ve Türkiye ile AB 
arasındaki ilişkilerin bugün de hu-
kuki temelini oluşturan söz konusu 
Anlaşma, 12 Eylül 1963’te imzalana-
rak, 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlü-
ğe girmiştir. Ankara Anlaşması’nda 
Türkiye ile AET arasındaki ortaklığın 
hazırlık, geçiş ve son dönemden 
(md. 2) oluştuğu belirtilmektedir.

Hazırlık döneminin, 1970’de im-
zalanan ve 1973 yılında yürürlüğe 
giren Katma Protokol ile birlikte 
sona ermesi öngörülmüştür. Ar-
dından geçiş döneminde, Ankara 
Anlaşması’nda öngörülen Gümrük 
Birliği’nin tamamlanması planlan-
mıştır. 1971 itibarıyla AET, tek taraflı 
olarak bazı petrol ve tekstil ürünleri 
dışında Türkiye’den ithal edilen sa-
nayi ürünlerine uygulanan gümrük 
vergilerini ve miktar kısıtlamalarını 
kaldırmıştır. Bu aşamada Türkiye’ye 
Gümrük Birliği’nin tam olarak yü-
rürlüğe girmesi için 22 yıllık bir süre 
verilmiştir. 

Taraflar arasındaki ilişkiler, 1970’le-
rin başından 1980’lerin ikinci yarı-
sına kadar siyasi ve ekonomik se-
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beplerden ötürü inişli çıkışlı bir se-
yir izlemiştir. Nitekim 12 Eylül 1980 
darbesinin ardından ilişkiler askıya 
alınmış, 1983 yılından itibaren ilişki-
ler yeniden düzelmeye başlamıştır. 
Türkiye, Ankara Anlaşması’nda ka-
bul edilen dönemler henüz tamam-
lanmadan 14 Nisan 1987 tarihinde 
üyelik başvurusunda bulunmuştur. 
Bu konudaki görüşünü 18 Aralık 
1989 tarihinde açıklayan Avrupa 
Komisyonu görüşünde Türkiye’nin 
siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan 
gelişmesi gerektiği ifade edilmiş ve 
Ortaklık Anlaşması kapsamında iliş-
kilerin geliştirilmesi tavsiye edilmiş-
tir. Ardından Türkiye, Gümrük Birli-
ği’nin tamamlanması için çalışma-
larını hızlandırmıştır. 6 Mart 1995 
tarihinde yapılan Ortaklık Konseyi 
Toplantısı’nda alınan 1/95 sayılı Or-
taklık Konseyi Kararı neticesinde, 1 
Ocak 1996 tarihinde Türkiye ile AB 
arasında Gümrük Birliği tesis edil-
miştir. Böylelikle taraflar arasındaki 
ortaklık ilişkisinde son döneme ge-
çilmiştir. 

10-11 Aralık 1999 tarihleri, Türki-
ye-AB ilişkilerinde dönüm noktası 
olma özelliği taşımaktadır. Finlandi-
ya’nın AB Konseyi Dönem Başkan-
lığı kapsamında ülkenin başkenti 
Helsinki’de düzenlenen AB Devlet 
ve Hükümet Başkanları Zirvesi’n-
de Türkiye, AB’ye aday ülke ilan 
edilmiştir. AB’ye üyelik amacı doğ-
rultusunda reform hareketleri hız-
lanmıştır. Müzakerelerin başlaması 
için gerekli olan siyasi kriterlerin 
sağlanması için çok sayıda uyum 
yasası paketi hayata geçirilmiştir. 3 
Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile AB 

arasında katılım müzakereleri baş-
lamıştır. Bugüne kadar 35 fasıldan 
16 tanesi müzakerelere açılmış, bir 
tanesi geçici olarak kapatılmıştır. 
(Bkz. Türkiye-Avrupa Birliği Katılım 
Müzakereleri) (Bkz. Ek Protokol) 
(Bkz. Kıbrıs Sorunu).

Türk vatandaşlarının Schengen Ala-
nı’na 90 günü aşmayan seyahat-
lerinde vize zorunluluğunun kaldı-
rılmasına yönelik sürdürülen giri-
şimler kapsamında, 16 Aralık 2013 
tarihinde Türkiye-AB Geri Kabul An-
laşması imzalanmıştır. Bu Anlaşma 
ile ile Türkiye ve AB arasında Vize 
Serbestliği Diyaloğu da başlamıştır. 
Bu anlaşmayla birlikte vize serbes-
tisi yol haritası oluşturulmuştur. Bu 
kapsamda AB, Türk vatandaşlarının 
AB ülkelerine vizesiz seyahat ede-
bilmesi için 72 kriterin yerine geti-
rilmesini şart koşmuştur. Komisyon 
tarafından Türkiye’nin bu kriter-
lerdeki gidişatını değerlendirmeye 
yönelik yayımlanan raporlara göre, 
Türkiye 72 kriterden 66’sını sağla-
mıştır. 18 Mart 2016 tarihinde de 
düzensiz göçün kontrol altına alın-
ması amacıyla Türkiye ve AB arasın-
da bir mutabakata varılmıştır. (Bkz. 
Türkiye-Avrupa Birliği Zirveleri)

Türkiye-AB ilişkilerinin son döne-
minde önemli yeri olan diğer bir 
konu ise Gümrük Birliği’nin güncel-
lenmesidir. Türkiye ve AB arasında 
1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe 
giren ve sanayi malları ve işlenmiş 
tarım ürünlerini kapsayan Gümrük 
Birliği’nin Türkiye ekonomisine fark-
lı yönlerden katkıları sıklıkla tartı-
şılmıştır. Ancak Gümrük Birliği’nin 
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tesis edildiği günden bu yana, gerek 
Türkiye, gerekse AB ekonomisin-
deki gelişmeler, Gümrük Birliği’nin 
kimi yapısal sorunlarının (ihtilafla-
rın halli mekanizmasında eksiklikler, 
hizmetler ve kamu alımlarının kap-
sam dışında kalması, AB’nin üçüncü 
ülkelerle imzaladığı serbest ticaret 
anlaşmalarına (STA) paralel olarak 
Türkiye’nin sözkonusu ülkelerle 
STA imzalama yükümlülüğü ve bu 
konunun doğurduğu sonuçlar gibi) 
sıklıkla gündeme gelmesine sebep 
olmuştur. 

Bu sorunların etkisiyle, Avrupa 
Komisyonu öncelikle Dünya Ban-
kası’na Türkiye-AB Gümrük Birli-
ği’nin güncellenmesine ilişkin bir 
rapor hazırlatmıştır. Nisan 2014’te 
yayımlanan bu raporda, Gümrük 
Birliği’nin yapısal sorunlarının çö-
zülmesinin ve kapsamının hizmet-
leri, kamu alımlarını ve tüm tarım 
ürünlerini kapsayacak şekilde ge-
nişletilmesinin her iki taraf için de 
faydalı olacağı değerlendirilmiştir. 
Ardından 12 Mayıs 2015 tarihinde 
Avrupa Komisyonunun Ticaretten 
Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström 
ve dönemin Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci tarafından mevcut Güm-
rük Birliği’ndeki sorunların çözül-
mesi ve Gümrük Birliği’nin güncel-
lenmesi konusunda mutabık kalın-
dığı açıklanmıştır. 

Gümrük Birliği’nin güncellenmesine 
yönelik müzakerelere başlayabil-
mek için, AB Konseyinden Komis-
yona müzakereleri yürütme yetkisi 
verilmesi gerekmektedir ancak bu 
yetki henüz verilmemiştir. Avrupa 

Komisyonu 2016 yılının sonunda 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesine 
ilişkin senaryoları ve etkileri değer-
lendiren bir etki analizi yayımlamış-
tır. Avrupa Komisyonu tarafından 
yayımlanan analizde, Gümrük Birli-
ği’nin güncellenerek kapsamına hiz-
metleri, kamu alımlarını ve tarımda 
daha fazla serbestleşmeyi ekleyecek 
senaryonun tarafların ihracatını, re-
fahını ve GSYH’sini daha fazla artıra-
cağı tespit edilmiştir. Ancak aradan 
geçen zaman içerisinde Konseyden 
Komisyona Türkiye-AB Gümrük Bir-
liği’nin güncellenmesi için yapılacak 
müzakereleri yürütme yetkisi henüz 
verilmemiştir. Öte yandan 26 Hazi-
ran 2018 tarihinde düzenlenen AB 
Genel İşler Konseyi’nde Türkiye ile 
AB arasındaki Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesine yönelik herhangi 
bir gelişmenin öngörülmediği belir-
tilmiştir.

2020 yılı Ekim ve Aralık ayında ger-
çekleştirilen AB zirvelerinde alınan 
kararlarda “pozitif gündem” kav-
ramı ile ifade edilen öneriler yer 
almaktadır. Türkiye-AB ilişkileriyle 
ilgili Mart 2021 Zirvesi öncesinde 
Yüksek Temsilci Josep Borrell’in ha-
zırladığı rapor kapsamında sunulan 
önerilerde pozitif gündem konusu 
devam ettirilmiştir. Bu kapsamda 
göç konusunda işbirliği, Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesi, yüksek 
düzeyli diyaloglar ve halklar arası 
temasın sağlanması konuları belir-
tilmektedir. 
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Katılım Müzakereleri Sürecinde Son 
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Türkiye ile ilgili İş 
Kurma Hakkı ve Hizmet 
Sunma Serbestîsi (Right 
of Establishment and 
Freedom to Provide 
Services regarding 
Turkey)

Bkz. Türkiye – Avrupa Birliği Ortak-
lığı: İş Kurma ve Hizmet Sunma 

Türkiye – Avrupa Birliği 
Gümrük Birliği (Turkey – 
European Union Customs 
Union) 

–Melis BOSTANOĞLU–

1958 yılında kurulan Avrupa Ekono-
mik Topluluğu’na üye olmak isteyen 
Türkiye, yoğun müzakereler sonucu 
1964 yılında Ankara Anlaşması ola-
rak bilinen “Avrupa Topluluğu İşbirli-
ği Anlaşması’na (European Commu-

nity Association Agreement – ECAA) 
imza atmıştır. Anlaşma, Türkiye’nin 
Topluluğa tam üyeliğini bir nihai 
hedef olarak ortaya koyarak, ivme 
kazanmış Türk ekonomisinin kal-
kınmasının sağlanması ve Türklerin 
yaşam şartları ve istihdamı seviye-
sinin artırılması ihtiyacı göz önünde 
bulundurularak, taraflar arasındaki 
ticari ve ekonomik ilişkilerin sürekli 
ve dengeli bir şekilde güçlendirilme-
sinin desteklenmesini amaçlamıştır. 
Bu anlaşma, Türkiye’nin tam üyeli-
ğe giden yolunu “hazırlık dönemi”, 
“geçiş dönemi” ve “son dönem” ol-
mak üzere üç evrede öngörmüştür. 
Geçiş döneminin sonunda, Gümrük 
Birliği’nin tamamlanması hedeflen-
miştir. 

1963 yılında Ankara Anlaşması’yla 
başlatılan bütünleşme sürecinin bir 
aşaması olan Gümrük Birliği, Türki-
ye-AB Ortaklık Konseyi’nin 6 Mart 
1995 tarihli toplantısında kabul 
edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı uyarınca, 1 Ocak 1996 tari-
hinden itibaren tamamlanmış ve 
yürürlüğe girmiştir. Türkiye ile AB 
arasındaki bu Gümrük Birliği, AB’nin 
üye olmayan bir ülke ile kurduğu ilk 
önemli işlevsel gümrük birliği ola-
rak kabul edilmektedir. Bu Gümrük 
Birliği ile Türkiye, sanayi ürünleri ile 
işlenmiş tarım ürünleri için AB’nin 
ortak gümrük tarifesini kabul etmiş, 
hem AB hem de Türkiye karşılıklı 
olarak gümrük vergileri, miktar kı-
sıtlaması ve ikili ticaretteki eş etkili 
vergileri kaldırma kararı almıştır. 
Böylece, AB ve Türkiye’nin ikili tica-
reti 20 yıl içerisinde dört katından 
bile daha fazla artmış, Türkiye’ye 
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yapılan doğrudan yatırımlar da pa-
ralel bir şekilde yükselişe geçmiştir. 
Gümrük Birliği, Türkiye’nin üret-
kenliğini artırmış, Türk tüketicilerin 
lehine olacak şekilde teknik düzen-
lemelerin iyileştirilmesine olanak 
sağlayarak ve kalite altyapısını iyi-
leştirerek, Türkiye’nin AB mükte-
sebatına uyum sürecine de katkıda 
bulunmuştur.
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Türkiye – Avrupa Birliği 
Katılım Müzakereleri 
(Turkey – European 
Union Accession 
Negotiations) 

–Hatice YAZGAN–

2004 tarihinde gerçekleştirilen 
Brüksel Zirvesi ile Türkiye ile katılım 
müzakerelerinin başlatılması kararı 
alınmıştır. Müzakere Çerçevesi’nde 
ortaya konan esaslar dahilinde 3 
Ekim 2005 tarihinde Türkiye-Avru-

pa Birliği (AB) katılım müzakereleri 
başlamıştır. Müzakerelerin koordi-
nasyonu mevcut durumda Dışişleri 
Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı 
tarafından yürütülmektedir. Müza-
kere Çerçevesi kapsamında, Kopen-
hag kriterlerinin yerine getirilmesi 
ve bu kapsamda AB müktesebatının 
üstlenilmesi olarak tanımlanabile-
cek müzakere sürecinde Türkiye, si-
vil toplumla diyaloğun geliştirilmesi 
amacına uygun olarak bir iletişim 
stratejisi de oluşturmuştur. Müza-
kerelerin ilk aşamasını oluşturan ve 
müzakere fasılları temelinde yürü-
tülen tarama sürecini gerçekleştir-
mek üzere tarama toplantıları 20 
Ekim 2005 tarihinde başlamış ve 13 
Ekim 2006 tarihinde tamamlanmış-
tır. 

Fiili müzakerelerde mevcut durum-
da bir fasıl, (“Bilim ve Araştırma”) 
Haziran 2006 tarihinde müzakereye 
açılmış ve müzakere edilerek, aynı 
gün geçici olarak kapatılmıştır. Bu 
fasıl ile birlikte mevcut durumda 16 
fasıl müzakereye açılmıştır. Bu fasıl-
lar: 2007 yılında açılan “İstatistik”, 
“İşletme ve Sanayi Politikası”, “Mali 
Kontrol”, “Trans-Avrupa Ağları” ve 
“Tüketicinin ve Sağlığın Korunması” 
fasılları, 2008 yılında açılan, “Şirket-
ler Hukuku”, “Fikri Mülkiyet Huku-
ku”, “Sermayenin Serbest Dolaşımı”, 
“Bilgi Toplumu ve Medya” fasılları, 
2009 yılında açılan “Vergilendirme” 
ve “Çevre” fasılları, 2010 yılında 
açılan “Gıda Güvenliği, Veterinerlik 
ve Bitki Sağlığı” faslı, 2013 yılında 
açılan “Bölgesel Politika ve Yapı-
sal Araçların Koordinasyonu” faslı, 
2015 yılında açılan “Ekonomik ve 
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Parasal Politika” faslı ve 2016 yılın-
da açılan “Mali ve Bütçesel Hüküm-
ler” faslıdır. 

Türkiye ile AB arasındaki gümrük 
birliği’nin, aralarında Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’nin bulunduğu 2004 
yılında AB’ye üye olan ülkelere ge-
nişletilmesini öngören Ek Proto-
kol’den kaynaklanan yükümlülükle-
rin Türkiye tarafından yerine geti-
rilmediği gerekçesiyle, 2006 yılında 
AB Genel İşler Konseyi sekiz fasılda 
müzakerelerin askıya alınmasına ka-
rar vermiştir. Ek Protokol’ün uygu-
lanması diğer fasıllar için de kapanış 
kriteri olarak kabul edilmiştir. Askıya 
alınan sekiz fasıl: “Malların Serbest 
Dolaşımı”, “İş Kurma Hakkı ve Hiz-
met Sunumu Serbestisi”, “Mali Hiz-
metler”, “Tarım ve Kırsal Kalkınma”, 
“Balıkçılık”, “Taşımacılık Politikası”, 
“Gümrük Birliği” ve “Dış İlişkiler” 
fasıllarıdır. 

Bu fasıllar dışında Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi 2009 yılında şu fasılları 
bloke ettiğini açıklamıştır. “İşçilerin 
Serbest Dolaşımı”, “Enerji”, “Yargı 
ve Temel Haklar”, “Adalet, Özgürlük 
ve Güvenlik”, “Eğitim ve Kültür” ve 
“Dış Güvenlik ve Savunma Politika-
sı”dır. 
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Türkiye – Avrupa Birliği 
Ortaklığı: Kurumlar 
(Turkey – European 
Union Association: 
Institutions) 

–Sanem BAYKAL–

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ara-
sında 1 Aralık 1964 tarihinde yü-
rürlüğe giren Ankara Anlaşması ile 
kurulan ortaklık rejiminde, anılan 
ortaklığın yürütülmesi ve gelişti-
rilmesi amacıyla kurumsal bir yapı 
oluşturulmuştur. 

Türkiye – AB ortaklık ilişkisinin ku-
rumları ikiye ayrılır. Asli organ Or-
taklık Konseyi’dir. Bağlayıcı karar 
alma ve anlaşmazlıkların halli me-
kanizması olarak faaliyet gösterme-
sinin yanı sıra, komite kurma yet-
kisine de sahiptir. Tali organlar ise 
Karma Parlamento Komitesi, Ortak-
lık Komitesi, Gümrük İşbirliği Komi-
tesi, Gümrük Birliği Ortak Komitesi, 
Karma İstişare Komitesidir. Bunun 
yanı sıra Türkiye’nin 1999’da aday 
ülke ilan edilmesi ile 2000 yılında 
Ortaklık Komitesinin altında 8 adet 
Alt Komite de kurulmuştur.
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Söz konusu organlar sadece Türkiye 
– AB ortaklık ilişkisinin yürütülmesi 
yönünde faaliyet göstermekle kal-
mamakta, aynı zamanda Türkiye’nin 
katılım müzakerelerinin yürütüldü-
ğü kurumsal zemini oluşturmakta-
dır. 2001 Katılım Ortaklığı Belgesi 
uyarınca Ortaklık Konseyi, Türkiye 
için Katılım Ortaklığının uygulan-
masının Ortaklık Anlaşmasıyla ku-
rulan uygun organlar tarafından iz-
leneceğini kararlaştırmıştır. Katılım 
Ortaklığının uygulanması, Ortaklık 
Anlaşması çerçevesinde izlenecek-
tir. AB Zirvesi tarafından Helsinki’de 
belirtildiği şekilde, Türkiye için An-
kara Anlaşması’nın kurumlarının, 
müzakerelerin açılıp açılmadığına 
bakılmaksızın, aynı düzenlemelere 
göre müktesebata uyumun incele-
nebileceği bir çerçeve oluşturmaya 
devam etmesi önemlidir. Katılım 
Ortaklığının ilgili bölümleri, ilgili alt 
komitede tartışılacaktır. Ortaklık Ko-
mitesi, tüm gelişmeleri, ilerleme ve 
öncelikler ile orta vadeli amaçların 
yerine getirilmesinde karşılaşılan 
sorunları ve alt komiteler tarafın-
dan kendisine gönderilen daha be-
lirli konuları tartışır. Bu çerçevede, 
katılım müzakerelerine başlamış 
bir ülke sıfatıyla Türkiye’nin ortaklık 
ilişkisini yürüten kurumsal yapı ile 
katılım sürecini yürüten kurumsal 
yapı birbirinden ayrılamaz. Özellikle 
Ortaklık Konseyi ve Ortaklık Konseyi 
tarafından kurulmuş Ortaklık Komi-
tesi ile alt komiteler, müzakere süre-
cinin kurumsal yapısını da oluşturur. 

Okuma Listesi 

Tezcan, Ercüment. “Türkiye - Avrupa 
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Türkiye – Avrupa 
Birliği Zirveleri (Turkey 
– European Union 
Summits) 

–İlke GÖÇMEN–

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB), 
AB’ye yönelik düzensiz göç rakam-
larının tavan yaptığı 2015 ve 2016 
yıllarında üç kez Türkiye – AB Zirvesi 
düzenlemiş ve çeşitli kararlar almış-
tır. 

Birinci Türkiye – AB Zirvesi 29 Ka-
sım 2015 tarihinde gerçekleştirilmiş 
olup Türkiye ile AB belirli konularda 
uzlaşmıştır. Ana hatlarıyla, birincisi, 
katılım süreci yeniden canlandırıl-
malıdır. İkincisi, Türkiye – AB ilişki-
lerini tam potansiyeline ulaştırabil-
mek adına yapısal ve daha sık üst 
düzey diyalog gereklidir. Bunun için 
uygun formatta olmak üzere yılda 
iki kez düzenli Zirveler yapılacak, 
böylece hem Türkiye – AB ilişkileri-
nin gelişimi değerlendirilecek hem 
de uluslararası konular görüşüle-
cektir. Ayrıca, düzenli Ortaklık Kon-
seyi toplantılarının yanı sıra Bakan 
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/ Yüksek Temsilci / Komisyon Üyesi 
seviyesinde düzenli ve kapsamlı si-
yasi diyalog toplantıları yapılacaktır. 
Üçüncüsü, müzakere fasılları ara-
sından 17 numaralı faslın müzakere-
lere açılacak olması ve birtakım fa-
sılları müzakereye açma hazırlıkları 
olması memnuniyetle karşılanmış-
tır. Dördüncüsü, Vize Serbestisi Di-
yaloğu’nun bir parçası olarak, Türki-
ye Vize Serbestisi Yol Haritasındaki 
72 kriteri yerine getirecek, özellikle 
AB – Türkiye Geri Kabul Anlaşması 
Haziran 2016 tarihinden itibaren 
tam uygulanacak, AB de Schengen 
alanı yönünden Türk vatandaşları 
için vize gerekliliğini Ekim 2016 ile 
birlikte kaldıracaktır. Beşincisi, AB, 
Türkiye’ye hemen ve devamlı ola-
rak insancıl yardım sunacak, toplam 
mali desteğini ciddi biçimde geniş-
letecektir. Bu yönden ilk planda 3 
Milyar Avro ek kaynak sunulacaktır. 
AB, bu yönden Türkiye – AB işbirli-
ği çerçevesinde yük paylaşımının 
önemini vurgular. Altıncısı, 15 Ekim 
2015 tarihli Ortak Eylem Planı et-
kinleştirilecektir. Böylelikle göç akı-
şına düzen getirilecek ve düzensiz 
göç akışı yavaşlatılacaktır. Yedincisi, 
Türkiye ve AB, ekonomik ilişkileri 
daha da ilerletmeye katkı sunmak 
için Üst Düzey Ekonomik Diyalog 
Mekanizması kurmak için çalışacak-
tır. Sekizincisi, Türkiye ve AB, enerji 
işbirliği hakkında düzenli bilgi deği-
şimi çerçevesinde Üst Düzey Enerji 
Diyalogu ve Stratejik Enerji İşbirliği 
kurulmuş olmasını memnuniyetle 
karşılamıştır. Dokuzuncusu, gümrük 
birliğinin güncellenmesi için hazırlık 
adımları başlatılmış olup resmi mü-
zakereler 2016 yılının sonuna doğru 

başlatılabilecektir. Son olarak, tüm 
bu unsurlar paralel olarak ilerletil-
melidir ve yakından takip edilmeli-
dir. 

İkinci Türkiye – AB Zirvesi 7 Mart 
2016 tarihinde gerçekleştirilmiş 
olup AB tek taraflı olarak bir açık-
lama yayınlamıştır. Üçüncü Türkiye 
– AB Zirvesi 18 Mart 2016 tarihin-
de gerçekleştirilmiş olup Türkiye ile 
AB belirli konularda uzlaşmıştır. Ana 
hatlarıyla, bu toplantı, kendisinden 
önceki toplantılar gibi, bir yandan 
göç krizi ile ilgilenmeye, diğer yan-
dan Türkiye – AB ilişkilerinin derin-
leştirilmesine adanmıştır. Türkiye 
ve AB, 29 Kasım 2015 tarihinde 
etkinleştirilen Ortak Eylem Planını 
uygulamaktaki taahhütlerini tekrar-
lamıştır. Bu zamana kadar, örneğin 
geçici koruma altındaki Suriyelilere 
istihdam pazarının açılması, 3 mil-
yar Avro kaynağın dağıtımına baş-
lanması ve vize serbestisi ve katılım 
müzakerelerinde ilerlemeler olması 
gibi birtakım gelişmeler yaşanmıştır. 
AB ve Türkiye, Türkiye’den AB’ye yö-
nelik düzensiz göçü sona erdirmeye 
karar vermiştir ve bu amaçla şu ek 
eylemler üstünde uzlaşmıştır.

18 Mart 2016 tarihli açıklama uya-
rınca bu eylemler ana hatlarıyla 
şöyle belirtilebilir. Birincisi, Türki-
ye’den Yunanistan adalarına geçen 
tüm yeni düzensiz göçmenler, AB 
hukuku ve uluslararası hukuka uy-
gun olarak, 20 Mart 2016 tarihin-
den itibaren Türkiye’ye geri gön-
derilecektir. Daha açık olarak, iltica 
başvurusunda bulunmayan veya 
başvurusu kabul edilebilir bulunma-
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yan veya asılsız bulunan göçmenler 
Türkiye’ye geri gönderilecektir. Tür-
kiye ve Yunanistan, gerekli ikili ayar-
lamalar üzerinde uzlaşmak da dâhil, 
bu yönde gerekli adımları atacaktır. 
Düzensiz göçmenlerin geri gönder-
me operasyonlarının masrafları AB 
tarafından karşılanacaktır. İkincisi, 
Yunan adalarından Türkiye’ye geri 
gönderilen her bir Suriye vatandaşı 
için bir başka Suriye vatandaşı BM 
İncinebilirlik Kriterleri göz önünde 
tutularak Türkiye’den AB’ye yeni-
den yerleştirilecektir. AB tarafında, 
önceden kararlaştırılmış olanlardan 
arta kalan 18.000 yer bu yeniden 
yerleştirme için kullanılacaktır. Ay-
rıca, ek 54.000 kişi ile sınırlı olmak 
kaydıyla, benzer gönüllü ayarlama-
lar aracılığıyla yeniden yerleştirme 
gerçekleştirilecektir. Bu mekanizma 
duruma göre gözden geçirilecek 
veya sonlandırılabilecektir. Üçün-
cüsü, Türkiye, Türkiye’den AB’ye 
düzensiz göç bakımından yeni de-
niz veya kara rotalarının açılması-
nın önüne geçmek için gerekli her 
türlü tedbiri alacaktır. Dördüncüsü, 
Türkiye ile AB arasındaki düzensiz 
geçişler sona erdiğinde veya kayda 
değer ve aralıksız biçimde azaldı-
ğında Gönüllü İnsancıl Kabul Planı 
etkinleştirilecektir ve üye devlet-
ler bu plana gönüllülük temelinde 
katkıda bulunacaktır. Beşincisi, vize 
serbestisi yol haritasının tamam-
lanması hızlandırılacaktır, böylelik-
le tüm kriterler karşılanırsa en geç 
Haziran 2016’nın sonu ile birlikte 
Türk vatandaşları için vize gerekliliği 
kaldırılabilecektir. Altıncısı, AB, Tür-
kiye ile işbirliği içinde 3 milyar Avro 
kaynağın dağıtımını hızlandıracaktır 

ve AB, 2018 yılının sonuna kadar ek 
3 milyar Avro kaynak daha destekte 
bulunacaktır. Yedincisi, AB ve Türki-
ye, gümrük birliğinin güncellenme-
si ile ilgili devam eden çalışmaları 
memnuniyetle karşılar. Sekizincisi, 
AB ve Türkiye, katılım sürecinin ye-
niden canlandırılması yönündeki 
taahhütlerini teyit etmektedir ve 33 
numaralı faslın –ve diğer fasılların– 
açılışı hazırlıklarını memnuniyetle 
karşılamaktadır. Dokuzuncusu, AB 
ve üye devletler, Suriye’deki insan-
cıl koşulları geliştirmek için Türkiye 
ile birlikte çalışacaktır. Son olarak, 
tüm bu unsurlar paralel olarak iler-
letilmelidir ve aylık olarak takip edil-
melidir. AB ve Türkiye, ihtiyaç hasıl 
oldukça yeniden toplanmayı karar-
laştırmaktadır. 

18 Mart 2016 tarihli Türkiye – AB 
Açıklamaları, Genel Mahkeme 
önündeki NG v European Council 
davasına (T-193/16) konu olmuş-
tur. Davacılar, AB-Türkiye Açıkla-
malarının AB Zirvesi’ne atfedilebilir 
olan ve 18 Mart 2016 tarihinde AB 
ile Türkiye arasında akdedilen bir 
uluslararası anlaşma tesis eden bir 
tasarruf olduğunu belirterek ona 
karşı iptal davası açmıştır. Genel 
Mahkemeye göre AB Zirvesi, bir 
kurum olarak, AB adına Türkiye ile 
bir anlaşma akdetmeye yönelik bir 
karar kabul etmemiştir ve ayrıca 
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma md. 218 anlamında AB’yi 
taahhüt altına sokmamıştır. Dahası, 
bir uluslararası anlaşmanın 18 Mart 
2016 tarihli toplantı esnasında gayri 
resmi olarak akdedildiği varsayılsa 
bile, bu anlaşma, Üye Devlet Dev-
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let ve Hükümet Başkanları ile Tür-
kiye Başbakanı arasında akdedilmiş 
bir anlaşma olacaktır. Buna karşın, 
Genel Mahkeme, iptal davası çer-
çevesinde üye devletlerin akdettiği 
uluslararası anlaşmaların hukuki-
liği hakkında karar verme yetkisi-
ne sahip bulunmamaktadır. Sonuç 
olarak, iptal davası kabul edilemez 
bulunmuştur. Bu karar temyiz edil-
mişse de temyiz başvurusu belirgin 
biçimde kabul edilemez bulunmuş-
tur (C-208/17-210/17 P).

18 Mart 2016 tarihinde gerçekleşen 
Üçüncü Türkiye – AB Zirvesi, şu ana 
kadar, benzer nitelikli son Zirve ol-
muştur.

Okuma Listesi

29 Kasım 2015 tarihli Türkiye – AB 
Açıklaması: https://www.consilium.
europa.eu/en/press/press-relea-
ses/2015/11/29/eu-turkey-mee-
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7 Mart 2016 tarihli AB Açıklaması: ht-
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18 Mart 2016 tarihli Türkiye – AB 
Açıklaması: https://www.consilium.
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ses/2016/03/18/eu-turkey-state-
ment/

Tüzel Kişilik (Legal 
Personality) 

–İlke GÖÇMEN–

Tüzel kişilik ile ana hatlarıyla bir 
birimin, örneğin bir uluslararası ör-
gütün, hak sahibi olabilmesi ve yü-
kümlülük üstlenebilmesi anlatılmak 
istenmektedir. 

Avrupa Toplulukları, yani Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT), 
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu 
(AAET) ve Avrupa Ekonomik Toplu-
luğu (AET), tüzel kişilik sahibi olarak 
nitelendirilmiştir. AKÇT Antlaşması 
(1952) uyarınca: “Topluluk tüzel ki-
şilik sahibidir. Topluluk, uluslararası 
ilişkilerde işlevlerini yerine getirmek 
ve hedeflerine erişmek için gereken 
hukuki ehliyetten yararlanır. Toplu-
luk, Üye Devletlerden her birinde 
o devlette oluşturulan tüzel kişilere 
tanınan en geniş hukuki ehliyetten 
yararlanır; özellikle menkul ve gay-
rimenkul mallar edinebilir, bunlar 
üzerinde tasarrufta bulunabilir ve 
davalarda taraf olabilir. Topluluk, 
her biri kendi yetkilerinin sınırları 
dahilinde olmak üzere, kendi ku-
rumları aracılığıyla temsil edilir” 
(md. 6). 

AAET Antlaşması (1958) uyarınca: 
“Topluluk tüzel kişilik sahibidir” 
(md. 184). Ayrıca: “Topluluk, Üye 
Devletlerden her birinde o devlet-
te oluşturulan tüzel kişilere tanınan 
en geniş hukuki ehliyetten yararla-
nır; özellikle menkul ve gayrimenkul 
mallar edinebilir, bunlar üzerinde 
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tasarrufta bulunabilir ve davalarda 
taraf olabilir. Topluluk, bu amaçla 
Komisyon tarafından temsil edilir” 
(md. 185).

AET Antlaşması (1958) uyarınca: 
“Topluluk tüzel kişilik sahibidir” 
(md. 210). Ayrıca: “Topluluk, Üye 
Devletlerden her birinde iç hukuku 
uyarınca tüzel kişilere tanınan en 
geniş hukuki ehliyetten yararlanır; 
özellikle menkul ve gayrimenkul 
mallar edinebilir, bunlar üzerinde 
tasarrufta bulunabilir ve kendi adı-
na dava açabilir veya davalı olabilir. 
Topluluk, bu amaçla Komisyon tara-
fından temsil edilir” (md. 211).

Tüzel kişilik, bu maddelerden hare-
ketle, özel hukuk kişiliği ve uluslar-
arası hukuk kişiliği olarak ikiye ay-
rılabilir. Özel hukuk kişiliği, her bir 
kurucu antlaşma ile her bir Topluluk 
için ayrıca ve açıkça tesis edilmiştir. 
Buna göre, her bir Topluluk, baş-
ta özellikle menkul ve gayrimenkul 
mallar edinmek olmak üzere, bir 
Üye Devletin kendi tüzel kişilerine 
tanıdığı en geniş hukuki ehliyetten 
yararlanacaktır. Uluslararası hukuk 
kişiliği ise yalnızca AKÇT Antlaşması 
ile ayrıca ve açıkça dile getirilmişse 
de, “Topluluk tüzel kişilik sahibidir” 
maddelerinde örtülü olarak mevcut 
olduğu kabul edilmektedir. Bununla 
birlikte, uluslararası hukuk kişiliği, 
en nihayetinde –kurucu antlaşma-
lardaki maddeleri gereği gibi dikka-
te almak kaydıyla– uluslararası hu-
kuk tarafından belirlenecektir. 

Avrupa Birliği (AB) ise, Maastricht 
Antlaşması (1993) kurulduğu haliy-

le, tüzel kişilik yönünden tartışmalı 
olmuştur. Bir kere, AB Antlaşması, 
diğer kurucu antlaşmalardan farklı 
olarak, AB’yi tüzel kişilik sahibi ola-
rak nitelendirmemiştir. Bu nedenle, 
bir görüşe göre AB tüzel kişilik sahibi 
değil olarak, bir başka görüşe göre 
ise AB tüzel kişilik sahibi olarak gö-
rülmüştür. Amsterdam Antlaşması 
(1999), AB ve uluslararası anlaşma 
akdetmek ile ilgili birtakım düzenle-
meler getirince tüzel kişilik konusu, 
herhangi bir uzlaşıya varılmaksızın, 
tekrar tartışılmıştır. 

Lizbon Antlaşması (2009) ile birlik-
te ise AB, Avrupa (Ekonomik) Top-
luluğu’nun yerini almıştır ve halefi 
olmuştur (AB Antlaşması md. 1). 
Bunu takiben artık “Birlik tüzel kişili-
ğe sahiptir” (md. 47) ve “Birlik, Üye 
Devletlerin her birinde, ulusal mev-
zuat uyarınca tüzel kişilere tanınan 
en geniş hak ve fiil ehliyetine sahip-
tir; özellikle menkul ve gayrimenkul 
mallar edinebilir, bunlar üzerinde 
tasarrufta bulunabilir ve davalarda 
taraf olabilir. Birlik, bu çerçevede, 
Komisyon tarafından temsil edilir. 
Ancak, Birlik, kurumlarının görevle-
riyle ilgili konularda, idari özerkliğe 
sahip olmaları sebebiyle, bu kurum-
lar tarafından temsil edilir” (ABİHA 
md. 335). Dolayısıyla, bugün için 
AB, kurucu antlaşmalar aracılığıyla, 
artık hem özel hukuk kişiliği hem de 
uluslararası hukuk kişiliği sahibi ola-
rak nitelendirilmiştir.
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Tüzük (Regulation)

–Narin İDRİZ–

Tüzükler Avrupa Birliği’nin İşleyişi 
Hakkında Antlaşma (ABİHA) md. 
288’de tanımlanan hukuki tasarruf-
lardır. Tüzükler; genel uygulama ala-
nına sahiptir, bütünüyle bağlayıcıdır 
ve tüm Üye Devletlerde doğrudan 
uygulanır. Tüzükler ikincil hukukun 
bir parçasıdır. Avrupa Birliği (AB) 
kurumları tarafından kurucu antlaş-
malara dayanılarak kabul edilmek-
tedir. Tüzükler, AB hukukunun tüm 
AB Üye Devletlerinde yeknesek bir 
şekilde uygulanmasını sağlamayı 
amaçlamaktadır.

Tüzükler; AB kurumları, AB Üye 
Devletleri ve gerçek ve tüzel kişi-
ler açısından bağlayıcıdır. Aynı za-
manda tüm AB Üye Devletlerinde 
doğrudan uygulanır, yani iç hukuka 
aktarma işlemine gerek kalmadan 
hemen uygulanır. Tüzükler, öncelik 
ilkesi gereği, AB hukukunun bir par-
çası olarak ulusal hukuka göre önce-
lik taşımaktadır.

Tüzükler, olağan yasama usulü veya 
özel yasama usulleri takip edilerek 

Konsey ve Avrupa Parlamentosu 
tarafından kabul edildiklerinde ya-
sama tasarrufu olarak sınıflandırılır. 
ABİHA md. 291 uyarınca bağlayıcı 
Birlik tasarruflarının uygulanması 
için kabul edildiklerinde ise, uygula-
ma tasarrufu haline gelirler.

Tüzük hükümleri; daha geniş ola-
bilen ve daha fazla uygulama önle-
minin benimsenmesini gerektirebi-
lecek çerçeve tüzükler hariç olmak 
üzere; doğaları gereği açık, kesin ve 
koşulsuzdur. Doğrudan etkili olma 
koşullarını (yani açık, kesin, koşul-
suz olma ve uygulama önlemleri 
gerektirmeme) karşılayan tüzük hü-
kümleri hem dikey doğrudan etkiye 
hem de yatay doğrudan etkiye sa-
hiptir. Bu, bireylerin mahkemelerde 
ilgili tüzük hükümlerine hem devle-
te hem de diğer kişilere karşı daya-
nabileceği anlamına gelmektedir.

Bir Tüzük, yürürlüğe giriş tarihin-
de veya bu tarihin belirtilmemesi 
halinde Avrupa Birliği Resmi Ga-
zetesi’nde yayım tarihini izleyen 
yirminci gün yürürlüğe girerek tüm 
AB Üye Devletlerinde uygulanabilir 
hale gelir.
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Ukrayna Krizi  
(Ukraine Crisis) 

–Habibe ÖZDAL–

21 Kasım 2013’te Ukrayna’da döne-
min Cumhurbaşkanı Viktor Yanuko-
viç’in Avrupa Birliği (AB) ile imzalan-
ması öngörülen Ortaklık Anlaşması 
(Association Agreement) sürecini 
tek taraflı olarak askıya aldığını açık-
laması üzerine sokak gösterileri ile 
başlayan ve gerek Ukrayna siyaseti, 
gerek Rus dış politikası gerekse Rus-
ya-Batı ilişkilerinde önemli sonuçlar 
doğuran çalkantılı dönem, Ukrayna 
Krizi olarak anılmaktadır. Ukrayna 
krizi yalnızca ülkenin iç dinamikleri 
ile açıklanabilmekten uzaktır. Zira 
literatüre bakıldığında yaşanan si-
yasi sürecin, Ukrayna’nın Rusya ile 
AB’nin Kiev’e yönelik entegrasyon 
politikaları arasında bir dış politi-
ka tercihi yapması zorunluluğunun 
neticesinde ortaya çıktığı tartışıl-
maktadır. Buna ek olarak bir yandan 
Kasım 2013’te başlayan protesto 
gösterileri süresince Avrupalı bazı 
siyasilerin protestoculara destek 
verdiğini, diğer yandan ise Kırım’ın 
ilhakı ve Ukrayna’nın doğusunu fii-
len kontrol altında bulunduran ve 
Rus yanlısı olarak bilinen milis güç-
lere yönelik örtülü bir Rusya des-
teği söz konusu olduğunu eklemek 
gerekmektedir. Tüm bu boyutları 
nedeniyle Ukrayna krizi, çok yönlü 
olarak ele alınmalıdır.

Ukrayna siyaseti bakımından önce 
Cumhurbaşkanı azledilmiş ve geçi-
ci bir hükümet kurulmuştur. Ardın-

dan Kırım Parlamentosu bağımsız-
lık ilanında bulunmuş ve Rusya’ya 
bağlanma kararı ile sonuçlanan bir 
referandumu hayata geçirmiştir. Ni-
hayetinde Rus yanlısı milis güçler ül-
kenin doğusunda bulunan Donetsk 
ve Luhansk bölgelerini kontrol altı-
na almış ve neticede Ukrayna’da yö-
netimin tam kontrolü sağlayamadığı 
ve seçimlerin bu bölgelerde gerçek-
leştirilememesi de dahil olmak üze-
re çeşitli aksaklıkları beraberinde 
getiren bir iç savaş ortaya çıkmıştır. 
Dış politika bakımından ise Ukray-
na, 2014 yılında AB ile Ortaklık An-
laşması’nı imzalamış, 2017 yılında 
ise Ukrayna vatandaşları için Avru-
pa’ya vizesiz seyahat olanağı sağ-
lanmıştır. Diğer taraftan Rusya ile 
ilişkilerde Ukrayna krizinin üzerin-
den geçen altı yılın ardından ilişki-
lerin normalleşmeden uzak olduğu 
söylenebilir. Ukrayna krizinin siyasi 
çözümüne ilişkin diplomatik çabalar 
2019 yılı sonu itibarıyla Almanya ve 
Fransa’nın arabuluculuğunda Rusya 
ile Ukrayna arasındaki Minsk Görüş-
meleri çerçevesinde devam etmek-
tedir.

Ukrayna krizinin Rus iç ve dış poli-
tikasına önemli etkileri olmuştur. 
Öncelikle belirtmek gerekir ki Rus 
tarih yazımında Ukrayna’nın kilit 
bir önemi vardır. Ukrayna’nın baş-
kenti Kiev, Rus şehirlerinin “anası” 
olarak belirtilmektedir ve SSCB’nin 
dağılmasının ardından Ukrayna ile 
Rusya’nın tarihsel bağına atıfla Slav 
kardeşliğine vurgu yapılagelmiştir. 
Bu söylem üzerine Rusya Ukray-
na’nın hem iç hem de dış siyasasını 
şekillendirmeye ya da en azından 
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Kiev’in Rusya ile bağlarını tamamen 
koparmamasını sağlamaya gayret 
etmiştir. Buna ilişkin çabalar daha 
SSCB’nin dağılmasıyla başlamış, 
Birliğin dağıldığını ilan eden anlaş-
ma ile eş zamanlı olarak Bağımsız 
Devletler Topluluğu kurulmuştur. 
Bu dönemden itibaren Ukrayna, 
Rusya’nın eski Sovyet coğrafyasına 
yönelik entegrasyon projelerinin 
başarıya ulaşabilmesi adına Belarus 
ile birlikte en önemli ülkelerden biri 
olarak öne çıkmıştır. 46 milyonluk 
nüfusu, Avrupa’da Rusya’dan son-
ra toprak büyüklüğü bakımından 
ikinci sırada yer alması, Rusya’dan 
Avrupa’ya giden gazda transit ülke 
konumunda olmasına olanak sağla-
yacak şekilde AB üyeleriyle komşu 
durumundaki konumu ve ekonomik 
potansiyeli Kiev’in taşıdığı önemi 
açıklamaktadır. Rusya’nın AB ile 
“ortak komşuluk alanı” (shared ne-
ighborhood) olan eski Sovyet coğ-
rafyasında yönelik en yeni yaklaşımı 
2011 yılında ortaya attığı Avrasya 
Birliği projesi olmuştur. Söz konusu 
proje ile Putin, eski Sovyet coğrafya-
sında AB yapısını model alarak önce 
ekonomik birlik tesis etmeyi, ardın-
dan bu süreci siyasi entegrasyona 
taşımayı hedeflemiştir. 2012 yılında 
bu sürecin ilk adımı olarak Avrasya 
Ekonomik Birliği Rusya, Belarus ve 
Kazakistan’ın katılımıyla atılmıştır. 
Ukrayna krizinin patlak vermesi ve 
ardından Rusya-Ukrayna ilişkile-
rinde yaşanan kopmanın ardından 
Ukrayna, söz konusu yapılanmaya 
dahil olmamıştır.

Ukrayna krizi Rusya-Batı ilişkileri 
bakımından da değerlendirilmelidir. 

Zira pek çok bölge çalışanına göre 
kriz, Ukrayna’nın dış politikada Rus-
ya ile Batı arasındaki sıkışmışlığı ola-
rak kendisini göstermiştir. SSCB’nin 
dağılmasının ardından ortaya çı-
kan siyasi durumda Ukrayna, ortak 
komşuluk alanında yer almıştır. Rus 
dış politikasında Ukrayna ile yakın 
ilişkiler, tarihi, kültürel, kimliksel 
ögeler üzerine temellendirilmiştir. 
AB açısından ise bölgesel istikrarın 
sağlanması bakımından SSCB’nin 
dağılmasının ardından bağımsızlığı-
nı kazanan devletler ile iyi ilişkiler 
üzerine kurulu bir yapı inşa etme 
gereği ortaya çıkmıştır. Buna uygun 
olarak önce 2004 yılında hayata ge-
çirilen Avrupa Komşuluk Politikası 
(European Neighbourhood Policy) 
daha sonra ise 2008 Gürcistan Sa-
vaşı’nı takiben başlatılan Doğu Or-
taklığı (Eastern Partnership) inisiya-
tifleri ile Birlik, Ukrayna’nın da dahil 
olduğu bölge ülkelerine yönelik de-
mokratik dönüşüm ve iyi yönetişim 
odaklı yeni bir bakış açısı geliştirmiş-
tir. Avrupa Komşuluk Politikası dahil 
ettiği ülkeler bakımından güney ve 
doğudaki ortak ülkeleri kapsayan 
daha geniş bir politika olmuştur. 
Doğu Avrupa’dan Kafkasya’ya ve 
Ortadoğu’ya 16 ülkeyi kapsayan 
Komşuluk Politikası ile Birlik, ortak 
ülkelerde demokrasi, hukukun üs-
tünlüğü ve insan haklarına saygı gibi 
temel değerlerin yaygınlaştırılması 
gibi alanlarda iş birliğine gidilmesini 
hedeflemiştir. 

2008 yılında yaşanan Gürcistan Sa-
vaşı’ndan sonra ise Birlik, eski Sov-
yet coğrafyasına yönelik politikala-
rının yetersiz olduğundan yola çıka-
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rak altı Doğu Avrupalı ortağa yönelik 
Doğu Ortaklığı isimli yeni bir inisiya-
tifi hayata geçirmiştir. Ermenistan, 
Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, 
Belarus, Moldova’ya yönelik olarak 
bu yeni politikanın amacı demok-
ratik, ekonomik olarak kalkınmış ve 
istikrarlı devletlerin oluşturduğu bir 
işbirliği bölgesi kurmak olarak belir-
tilmiştir. Bu vesileyle ortak devletler 
iç ve dış zorluklara karşı daha da-
yanıklı hale getirilecektir. Birlik açı-
sından eski Sovyet coğrafyasındaki 
devletler ile yakın ilişkilerin gereği 
bölgenin istikrarı, güveni, kalkınma-
sı için iyi komşuluk ilişkilerine daya-
nan ilişkiler geliştirilmesi için gerekli 
görülmüştür. 

Ukrayna ise bir yandan Rusya ile Av-
rasya Birliği projesine, diğer yandan 
ise AB üyeliği vizyonu vermeden 
Ukrayna ile AB arasındaki ikili iliş-
kileri siyasi ve ekonomik alanlarda 
geliştirme perspektifi sunan Ortak-
lık Anlaşması imzalanmasına ilişkin 
görüşmeleri eş zamanlı olarak yü-
rütmüştür. Birbirine alternatif ola-
rak görülen söz konusu entegrasyon 
projeleri konusunda Ukrayna tercih 
yapmak zorunda kaldığında Kasım 
2013’te Ukrayna krizi patlak vermiş-
tir. Neticede Ukrayna krizi ile görül-
düğü üzere Rusya-Batı ilişkilerinde 
de normatif güç mücadelesi olarak 
da tanımlayabileceğimiz çıkar çatış-
malarının gün yüzüne çıkmasına ne-
den olmuştur. Nihayetinde Ukrayna 
ile AB arasında işbirliğini yoğunlaş-
tırması beklenen Ortaklık Anlaş-
ması’nın siyasi ayağı Mart 2014’te 
imzalanmış, Kasım 2014’te yürürlü-
ğe girmiştir. Ortaklık Anlaşması’nın 

ekonomi ayağında ise malların ve 
hizmetlerin serbest dolaşımını ön-
gören Derin ve Kapsamlı Serbest Ti-
caret Anlaşması (Deep and Compre-
hensive Free Trade Agreement-DCF-
TA) (Bkz. Derin ve Kapsamlı Ser-
best Ticaret Alanı Anlaşmaları) 
bulunmaktadır. Birlik ile Ukrayna 
arasındaki ticari ilişkilerde gümrük 
tarifelerinin ve kotaların aşamalı 
olarak kaldırılmasını ve Ukrayna’da 
ticarete ilişkin düzenlemelerin AB 
müktesebatına uyumlu hale getiril-
mesini gerektiren Derin ve Kapsamlı 
Serbest Ticaret Anlaşması ise Hazi-
ran 2014’te imzalanmış ve gerekli 
hazırlıkların yapılmasının ardından 
1 Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir.
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Ulusal Hukuki Çareler 
veya Prosedürler 
(National Remedies and 
Procedures)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Avrupa Birliği (AB) hukukundan 
kaynaklı hakların temininde ve yü-
kümlülüklerin uygulanmasında 
adem–i merkezi yapılanma ve dola-
yısıyla ulusal hukuki çareler ve pro-
sedürler / usul kuralları önemlidir. 
Lizbon Antlaşması (2009) ile deği-
şik AB Antlaşması 19. maddeye göre 
Üye Devletler AB hukuku kapsa-
mındaki alanlarda etkili hukuki/yar-
gısal korumayı sağlamak için yeterli 
hukuki çareleri temin eder. Usule 
ilişkin yeknesaklığı temin edecek 
AB kuralları oluşturulmadığı takdir-
de, AB kaynaklı hakların icrailiğinin 
şartlarını ulusal hukuk belirler. AB 
hukuku icrailiği için hukuki çareleri 
ve yargı yollarını düzenleyen mad-
di veya usuli hukuka yönelik genel 
düzenleme içermemektedir. Bu 
itibarla, ulusal usul özerkliği ilkesi 
çerçevesinde AB hukuku, AB kay-
naklı hakların ulusal hukuk kaynaklı 
haklarla eşit usul kurallarına tabi ol-
ması ile ulusal usul kuralları ve yargı 
yollarının AB haklarının kullanımını 
fiiliyatta imkansız kılmaması şartları 
çerçevesinde AB hukukunun etkili-
liği sağlandığı müddetçe müdaha-
leci olmaz. Yani eşitlik ve etkililik 
ilkeleri fiiliyatta sağlandığı takdirde 
ulusal hukuk yeni çareler yaratma 
yükümlülüğünde değildir. Güncel 
içtihat hukuku çerçevesinde Avru-

pa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) 
ulusal usul özerkliği ile etkili yargısal 
korunma ilkeleri arasında bir denge 
oluşturmaya çalıştığı söylenebilir.

Hukukçular arasında AB hak ve yü-
kümlülüklerinin uygulanmasının 
yeknesak AB hükümleriyle tekbiçim 
şekilde temin edilerek yeknesak 
yargısal koruma sisteminin kurul-
masıyla icrailikte parçalı sistemlerin 
ve icrailik açığının giderilmesi gerek-
liliği ile ulusal usul özerkliğine saygı 
çerçevesinde ulusal kurallara bırakı-
larak çeşitlilik sağlanması gerekliliği 
olarak çeşitli yaklaşımların savunul-
duğunu ifade etmek gerekir.
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Ulusal Mahkemeler  
(National Courts)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Avrupa Birliği (AB) hukukunun uy-
gulanmasının büyük oranda adem–i 
merkezi yapılanmada Üye Devletler 
tarafından gerçekleştirildiğini, bun-
da da ulusal mahkemelerin özel bir 
önem arz ettiğini belirtmek gerekir. 
AB hukuk düzeninde AB hukuku-
nun uygulanmasını temin edecek 
şekilde Avrupa Birliği Adalet Diva-
nı’nın (ABAD) ulusal, bölgesel veya 
yerel düzeyde yapılanması ve ağı 
bulunmadığından, AB hukuk düze-
ninin anayasallaştırılmasıyla birlikte 
ulusal mahkemeler AB mahkemesi 
sıfatlarıyla AB hukukunun adem–i 
merkezi uygulanması ve denetimi 
noktasında görev ve yetkilerle do-
natılmışlardır. Ulusal mahkemeler 
AB mahkemesi sıfatlarıyla ve ön ka-
rar prosedürü çerçevesinde Adalet 
Divanı ile işbirliği içerisinde AB hu-
kukunun doğrudan etki ilkesi, do-
laylı etki ilkesi, Üye devlet sorum-
luluğu ilkesi gibi hukuki çareler yo-
luyla (yeknesak) uygulanması, icrali-
ğinin temininde ve kişilerin yargısal 
korunmasında büyük işlev görmek-
tedirler. Kişiler ön karar prosedürü 
çerçevesinde hukuki çareler kom-
binasyonunda ulusal mahkemeler 
önünde AB hukukundan kaynaklı 
haklarını ileri sürebilmektedir. Ayrı-
ca AB hukukunun ulusüstü hukuka 
evrilmesinde ve anayasallaştırılma-
sında ulusal mahkemelerin ön ka-
rar prosedürü çerçevesinde Adalet 
Divanı’na soru tevcih ederek Ada-

let Divanı’nın içtihat oluşturmasına 
imkan tanıması ve oluşturulan içti-
hada genelde uygun tarzda uygula-
malarıyla bu içtihadın yerleşmesine 
olanak tanıması özellikle vurgulan-
ması gereken bir gerçekliktir. Ulusal 
mahkemelerin AB hukuk düzenin-
de tam bir yargısal yollar ve hukuki 
çareler sisteminin oluşturulmasına 
ve işlerliğine katkı sağlayarak kişi-
lerin yargısal korunması sisteminin 
muhafızları olarak ABAD’ın yanında 
faaliyet yürüttükleri özellikle vurgu-
lanmalıdır. 
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Ulusal Parlamentolar 
(National Parliaments)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Avrupa Birliği’nde (AB) demokrasi-
nin geliştirilmesi adına ulusal parla-
mentoların rolü tedricen artırılmış-
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tır. 2004 tarihli Ulusal Parlamento-
ların AB’deki Rolüne Dair Protokol 
ile (mevcuttaki Lizbon Antlaşması 
(2009) ile değişik AB Antlaşması ve 
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma’ya (ABİHA) ekli 1 Nolu 
Protokol) AB faaliyetlerinde ulusal 
parlamentoların rolünün ve katılı-
mının daha da artırılması için Ko-
misyon tarafından danışma belge-
lerinin, yıllık yasama programının, 
yasama politika ve plan araçlarının, 
yasama tasarrufu önerilerinin ulu-
sal parlamentolara gönderilmesi 
yükümlülüğü getirilmiştir. Aynı Pro-
tokol ile ayrıca Avrupa Parlamen-
tosu ile ulusal parlamentolar arası 
işbirliği bağlamında Avrupa Parla-
mentosu ile ulusal parlamentoların 
AB’de etkili ve düzenli parlamento-
lararası işbirliğinin organizasyonu 
ve teşvikine beraber karar verme 
yükümlülüğü getirilmiştir. Esas etki-
li düzenleme Lizbon Antlaşması ile 
getirilen Katmanlı Yetki İlkesinin ve 
Orantılılık İlkesinin Uygulanmasına 
Dair 2 Nolu Protokol’le ulusal mah-
kemeler lehine geliştirilen AB yasa-
ma tasarrufu önerilerinin katmanlı 
yetki ilkesine uygunluğuna ilişkin 
siyasi ön–denetim ve yargısal dene-
tim yetkisidir. Bu çerçevede ulusal 
parlamentolar önerilere ilişkin sarı 
veya turuncu kart gösterme yetkisi 
kazanmıştır. Erken uyarı sistemiyle 
her bir ulusal parlamento veya ulu-
sal parlamentonun her bir kamarası 
yasama tasarruf önerisinin kendisi-
ne ulaştırılmasından itibaren sekiz 
hafta içinde Avrupa Parlamentosu, 
Konsey ve Komisyon’un başkanları-
na tasarının katmanlı yetki ilkesine 
uymadığına ilişkin düşüncesini ifade 

eden bir gerekçeli görüş gönderebil-
me imkanına sahip olmuştur. Öne-
rilerin katmanlı yetki ilkesine uyma-
dığına dair gerekçeli görüşlerin ulu-
sal parlamentolara tanınan oyların 
1/3’üne ulaşması durumunda (bu 
oran özgürlük, güvenlik ve adalet 
alanına ilişkin tasarılarda 1/4’tür) 
sarı kart söz konusu olmaktadır ve 
dolayısıyla öneri gözden geçirilme-
lidir. Önerinin gözden geçirilmesi 
sonucunda öneri aynen kabul edi-
lebileceği gibi, değiştirilebilir veya 
geri de çekilebilir. Bu karar gerekçeli 
olmak zorundadır. Olağan yasama 
usulü çerçevesinde yasama tasarru-
fu teklifinin katmanlı yetki ilkesine 
uymadığına dair gerekçeli görüşler 
oyların basit çoğunluğa ulaşması 
durumunda turuncu kart söz ko-
nusudur ve öneri yeniden gözden 
geçirilir. Bu gözden geçirme sonra-
sında Komisyon, öneriyi aynen tuta-
bileceği gibi, değiştirmeye veya geri 
çekmeye de karar verebilir. Ancak 
aynen tutmayı tercih etmesi duru-
munda, gerekçeli görüşünde öne-
rinin neden katmanlı yetki ilkesine 
uygunluk taşıdığını ispatlamakla 
mükelleftir. Yargısal denetim açısın-
dan ise, katmanlı yetki ilkesinin bir 
yasama tasarrufu tarafından ihlali 
nedeniyle iptal davası çerçevesin-
de Üye Devletler tarafından hukuk 
düzenleri uyarınca ulusal parlamen-
toları veya parlamentolarının bir 
kamarası adına iptal davası açılabi-
lecektir. 

Genel mahiyette Lizbon Antlaşması 
ile değişik AB Antlaşması 12. madde 
ulusal parlamentoların, AB kurum-
ları tarafından bilgilendirilmeleri ve 
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AB yasama tasarrufu önerilerinin 
1 Nolu Protokol çerçevesinde ken-
dilerine iletilmesi; 2 Nolu Protokol 
tarafından sağlanan prosedürler 
çerçevesinde katmanlı yetki ilkesine 
saygının temin edilmesinin denet-
lenmesi; özgürlük, güvenlik ve ada-
let alanı çerçevesinde AB politikala-
rının uygulanması için mekanizma-
ların değerlendirilmesinde yer alın-
ması ve Europol’ün ve Eurojust’ın 
faaliyetlerinin siyasi denetimine 
katılım; kurucu antlaşma değişikliği 
usullerine katılım; AB’ye yeni üyelik 
başvurularının kendilerine bildiril-
mesi ve Avrupa Parlamentosu ile 
parlamentolararası işbirliğinde yer 
alınması suretiyle AB’nin iyi işleme-
sine aktif bir şekilde katkı sağladığı-
nı vurgulamaktadır. 
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Ulusal Program (National 
Programme for the 
Adoption of Acquis) 

–Hatice YAZGAN–

Ulusal Program, genişleme süre-
ci kapsamında AB’ye aday ülkeler 
tarafından hazırlanan bir belge-
dir. Avrupa Birliği (AB) tarafından, 
aday ülkelerin AB sürecinde yerine 
getirmeleri gereken kriterlerin kısa 
ve orta vade öncelikler halinde be-
lirlendiği Katılım Ortaklığı’nın ha-
zırlanmasının ardından, sözkonusu 
önceliklerin yerine getirilmesine 
ilişkin Ulusal Program oluşturulur. 
Ulusal Programlar, Katılım Ortaklık-
ları gibi güncellenebilirler. Nitekim 
Türkiye 2001 yılında Ulusal Progra-
mını hazırlamış, 2003 ve 2008 yılla-
rında güncellemiştir. 

AB Müktesebatının kabul edilmesi 
için Ulusal Program (National Prog-
ram for the Adoption of Acquis) 
olarak da adlandırılan bu belge içe-
riğinde, Türkiye 2001 yılı için “Siyasi 
Kriterler”, “Ekonomik Kriterler” ve 
“Üyelik Yükümlülüklerini Üstlene-
bilme Kapasitesi” başlıkları altında 
katılım ortaklığı önceliklerinin yeri-
ne getirilmesi için bir program oluş-
turmuştur. Siyasi kriterler kapsa-
mında “siyasi, idari ve yargı reform-
larına ilişkin çalışmaların 2001 yılın-
da hızlandırılacağı”… “insan hakları, 
demokrasi ve hukukun üstünlüğü 
alanlarında kaydedilecek gelişme-
lerin sürekli olarak izleneceği, AB 
müktesebatına uyum çalışmalarının 
düzenli olarak değerlendirileceği ve 
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bu çalışmaların hızlandırılması için 
gerekli tüm önlemlerin alınacağı…” 
belirtilmektedir. 
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Ulusal Usul Özerkliği 
(National Procedural 
Autonomy)

Bkz. Ulusal Hukuki Çareler veya 
Prosedürler

Uluslararası Anlaşma 
(International 
Agreement) 

–Narin İDRİZ–

Uluslararası anlaşma ve sözleşme-
ler Avrupa Birliği (AB) hukukunun 
önemli kaynaklarındandır. Bunlar, 
uluslararası kamu hukuku kapsa-
mındaki anlaşmalardır ve onları 
müzakere eden taraflar için hak ve 
yükümlülükler doğurmaktadır. AB 
tarafından akdedilen anlaşmalar 
AB, AB’nin kurumları ve Üye Devlet-
ler açısından bağlayıcıdır. AB norm-
lar hiyerarşisi bakımından birincil 
hukuka göre alt, ikincil hukuka göre 

üst seviyede bulunmaktadır.

Lizbon Antlaşması (2009) ile de-
ğişik AB Antlaşması md. 47 AB’ye 
açıkça tüzel kişilik tanımaktadır. Bu 
da AB’yi kendi başına bağımsız bir 
suje haline getirmektedir. Böylelikle 
AB, kurucu antlaşmalar tarafından 
kendisine yetki verilen alanlarda, 
kendi adına uluslararası anlaşmaları 
müzakere ve akdetme yeteneğine 
sahip kılınmaktadır. Bu sayede, bir 
yanda AB, diğer yanda üçüncü ülke 
veya uluslararası örgüt gibi uluslar-
arası kamu hukukunun başka bir 
sujesi arasında uluslararası anlaş-
malar yapılmaktadır. Bu tür anlaş-
malar Üye Devletlerin yetki alanına 
giren konuları da içerdiğinde karma 
anlaşma haline gelmekte ve Üye 
Devletler de bu anlaşmalara taraf 
olmaktadır.

ABİHA md. 216, AB dış ilişkileri ala-
nındaki Avrupa Birliği Adalet Diva-
nı (ABAD) içtihat hukukunu tedvin 
etmektedir. Birlik, ABİHA md. 79(3) 
veya 191(4) gibi kurucu antlaşma-
larda özel olarak öngörüldüğünde 
veya bir anlaşmanın akdedilmesi 
kurucu antlaşmalarda veya ikincil 
hukukta belirlenen hedeflerden bi-
rine ulaşılması için gerekli olduğun-
da veya bir anlaşma Birliğin ortak 
kurallarını etkileme ya da kapsam-
larını değiştirme ihtimali taşıdığında 
anlaşmalar akdedebilir.

AB, bir ekonomik bütünleşme pro-
jesi olarak geliştiği için, daha geniş 
dünya ile etkileşime girmesinin baş-
lıca yollarından biri olarak ticaret 
anlaşmaları yapmaktadır. AB, Ortak 
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Ticaret Politikası alanında münhasır 
yetkiye sahiptir ve bu alanda üçün-
cü ülkelerle çok sayıda ticaret anlaş-
ması imzalamıştır (ABİHA md. 207). 
Bunların güncel örnekleri Singapur, 
Japonya ve Vietnam ile yapılan tica-
ret anlaşmalarıdır.

Birlik, ticaretin ötesine geçen ve 
kurucu antlaşmalarda düzenlenen 
diğer işbirliği alanlarını içeren an-
laşmalar için genellikle Ortaklık An-
laşmaları imzalamayı seçmektedir 
(ABİHA md. 217). Ortaklık Anlaşma-
ları da farklı türlerde olabilmektedir. 
Bunlardan ilki Türkiye ile olan Or-
taklık Anlaşması –Ankara Anlaşma-
sı– veya Batı Balkan ülkeleriyle olan 
İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları gibi 
bir ülkeyi gelecekte AB’ye katılım için 
hazırlayanlardır. İkincisi ise Avrupa 
Ekonomik Alanı Anlaşması (AEA) 
gibi AB’ye katılım amacı gütmeyen 
ve AB ile ilişkiler için alternatif bir 
model oluşturanlardır. AEA, AB ta-
rafından imzalanan en gelişmiş Or-
taklık Anlaşması’dır ve AB iç pazarını 
AEA ülkelerine, yani Norveç, İzlanda 
ve Lihtenştayn’a genişletmektedir.

Birlik ayrıca Ortaklık Anlaşmalarını 
imzaladığı ülkelere kıyasla daha az 
yoğun ekonomik işbirliği öngördüğü 
ülkelerle Ortaklık ve İşbirliği Anlaş-
maları da yapmaktadır. Örneğin AB, 
Rusya ile bir Ortaklık ve İşbirliği An-
laşması’na sahipti. Ukrayna ve Tunus 
gibi bazı ülkelerdeki Ortaklık ve İşbir-
liği Anlaşmalarının yerini ise zaman-
la Ortaklık Anlaşmaları almaktadır.

AB, ayrıca, tek amacı bazı Üye Dev-
letlerle özel bir ilişkisi olan ülke ve 

toprakların ekonomik ve sosyal kal-
kınmasını teşvik etme olan anlaş-
malar da imzalamaktadır (ABİHA 
md. 198). Bu tür en önemli anlaşma 
Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeleri 
ile olan Ortaklık Anlaşması’dır. Bu 
anlaşma şu anda bölgesel ekonomik 
ortaklık anlaşmalarına dönüştürül-
mektedir.

Sayılan uluslararası anlaşmalar yal-
nızca en bilinen anlaşma türlerine 
genel bir bakıştır, hiçbir şekilde AB 
tarafından imzalanan uluslarara-
sı anlaşma türlerinin kapsamlı bir 
listesini oluşturmamaktadır. AB ta-
rafından göç alanındaki Geri Kabul 
Anlaşması, Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası, Ortak Balıkçılık Politikası 
ve çevre politikası alanındaki anlaş-
malar gibi birçok farklı alanda anlaş-
malar akdedilmektedir. 

Okuma Listesi 

Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. “Av-
rupa Birliği Hukukunun Kaynakları 
Bakımından Normlar Hiyerarşisi”, 
Prof Dr Erdal Onar’a Armağan, An-
kara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 
2013, s. 335–337.

Larik, Joris ve Wessel, Ramses. “Ins-
truments of EU External Action”, 
Ramses Wessel ve Joris Larik (eds), 
EU External Relations Law: Text, Ca-
ses, Materials, Oxford: Hart Publis-
hing, 2. Baskı, 2020, s. 107–136.

Özkan, Işıl. Avrupa Birliği Kamu Hu-
kuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2. 
Baskı, 2017, s. 123–125.



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 1081

Uluslararası Ödemeler 
Bankası (Bank 
for International 
Settlements) 

–Sevgi İNECİ–

Uluslararası Ödemeler Bankası 
(BIS) 1930 yılında kurulmuş olup, 
toplamda dünya GSYH’nın %95’ine 
sahip olan 60 ülkenin merkez ban-
kasından oluşmaktadır. Ana merkezi 
İsviçre’nin Basel kenti olan BIS’in, 
Hong Kong SAR ve Meksika’da da 
temsilcilikleri bulunmaktadır. Temel 
hedefi merkez bankaları arasında 
iletişim ve işbirliğini arttırmak, fi-
nansal istikrara katkıda bulunacak 
diğer kurumlarla da işbirlikleri ya-
ratmak, parasal ve finansal konu-
larda politika önerisi ve araştırma-
ları desteklemek, borç yönetimi 
likidite yönetimi konularında rapor 
ve yayınlarla kullanıcılara ve araş-
tırmacılara veri ve bilgi sağlamaktır. 
Uluslararası finans sistemi ile ilgili 
her türlü bilgi ve istatistiğe ulaşılır 
olması bu bankanın 1930’dan bu 
yana önemli bir düzenleyici ve veri 
sağlayıcısı olduğunu da göstermek-
tedir.

Ulusal Merkez Bankaları BIS-Konso-
lide Bankacılık İstatistikleri başlığı 
altında 3 aylık dönemler için ülkede 
yerleşik bankaların yurt dışı yerle-
şiklerden alacaklarını; ülke, vade 
ve sektör bazında sınıflandırmakta-
dır. Yerli bankaların alacakları, yurt 
dışı şubelerinin de alacaklarını da 
kapsarken; yabancı bankaların ala-

cakları sadece genel merkezlerinin 
bulunduğu ülkeden olan borçları 
kapsamaktadır.

Ulusal Merkez Bankaları BIS- Ye-
rel Bankacılık İstatistikleri başlığı 
altında, ülkede faaliyette bulunan 
bankalardan Uluslararası Ödemeler 
Bankası’nın bu istatistik grubu için 
özel olarak belirlediği tanım,

kapsam ve sınıflandırmalar dikkate 
alınarak Merkez Bankası tarafından 
hazırlanmaktadır. Bankaların yurt 
dışında yerleşik kişilerden alacakları 
ve yurt dışında yerleşik kişilere olan 
yükümlülükleri yanında, yurt içi yer-
leşiklerle döviz cinsinden olan varlık 
ve yükümlülükleri de istatistiki tab-
lolar olarak hazırlanmaktadır.
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Uluslararası Para Fonu 
(International Monetary 
Fund)

–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

Uluslararası Para Fonu (Internatio-
nal Monetary Fund – IMF), 2019 yılı 
itibariyle yüz seksen dokuz ülkenin 
üye olduğu, uluslararası parasal iş-
birliğini güçlendirmek, finansal istik-
rarı güvence altına almak, uluslara-
rası ticareti kolaylaştırmak, yüksek 
istihdam ve sürdürülebilir ekonomik 
büyümeyi teşvik etmek ve dünya ge-
nelinde yoksulluğu azaltmak için ça-
lışan bir kuruluştur. 

1945 yılında oluşturulan IMF, üye 
ülkeler tarafından yönetilen ve onla-
ra karşı sorumlu olan bir kuruluştur. 
IMF’nin kuruluşu, 1944 yılında top-
lanan Bretton Woods Konferansı’na 
dayanmaktadır. Bretton Woods Kon-
feransı’na katılan ülkeler, II. Dünya 
Savaşı sonrasında oluşturulacak yeni 
ekonomik düzen üzerinde çalışmış-
lardır. IMF, yeni oluşturulan ve Bret-
ton Woods Sistemi olarak adlandırı-
lan, ABD dolarına endeksli sabit kur 
sisteminin işleyişinden sorumlu ku-
ruluş olarak hayata geçirilmiştir. 

Günümüzde IMF’nin temel misyonu, 
döviz kuru sistemlerinden ve ülke-
ler arası ekonomik işlemlere olanak 
sağlayan uluslararası ödemelerden 
oluşan uluslararası parasal sistemin 
istikrarını sağlamaktır. IMF’nin te-
mel misyonu, 2012 yılında küresel 
istikrarla ilgili tüm makroekonomik 
ve finansal sektör uygulamalarını 

kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 
IMF temel misyonunu, ekonomik 
gözetim, borç verme ve kapasite ge-
liştirme mekanizmalarıyla gerçekleş-
tirmektedir. IMF, ekonomik gözetim 
mekanizması ile uluslararası parasal 
sistemi gözden geçirmekte ve üye 
ülkelerin ekonomik ve finansal po-
litikalarını izlemektedir. IMF, küre-
sel ve üye ülke bazında uygulanan 
ekonomik gözetim mekanizmasının 
bir parçası olarak ekonomik istikrarı 
tehdit edebilecek olası riskleri belir-
lemekte ve gerekli politika düzenle-
meleri konusunda tavsiyelerde bu-
lunmaktadır. 

IMF, borç verme mekanizması ile 
ödemeler dengesi sorunu yaşayan 
veya yaşama olasılığı bulunan üye 
ülkelere, uluslararası rezervlerini ye-
niden yapılandırmaları, ulusal para-
larına istikrar kazandırmaları, ithalat 
için ödeme yapmaya devam edebil-
meleri ve mevcut sorunları çözerken 
aynı zamanda güçlü ekonomik büyü-
me için gerekli düzenlemeleri yapa-
bilmeleri için borç sağlamaktadır. 

IMF, kapasite geliştirme mekanizma-
sı çerçevesinde üye ülkelerin eko-
nomi politikalarını ve kurumlarını 
modernize etmeleri ve ilgili beşeri 
sermayeye nitelik kazandırmaları ko-
nusunda hükümetlerle birlikte çalış-
maktadır. İlgili mekanizma, ülkelerin 
ekonomilerini güçlendirmelerine, 
ekonomik büyümeyi hızlandırmala-
rına ve yeni iş olanakları yaratmala-
rına yardımcı olmaktadır. 

IMF sözkonusu mekanizmaları işle-
tirken üye ülkeler tarafından yaratı-
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lan finansal kaynakları, Özel Çekme 
Hakları’nı (Special Drawing Rights 
– SDR), altın ve ödünç alma düzen-
lemelerini kullanmaktadır. İlgili fi-
nansal kaynaklar arasında en büyük 
pay, üye ülkeler tarafından yaratılan 
finansal kaynaklara aittir. Sözkonu-
su uygulamaya göre, IMF’ye üye her 
ülkenin dünya ekonomisinden aldığı 
paya göre belirlenmiş bir kotası var-
dır. Ülkeler IMF’nin finansal deste-
ğinden kotaları nispetinde yararlan-
maktadırlar. SDR, 1969 yılında üye 
ülkelerin resmî rezervlerine ek kay-
nak olmak üzere yaratılmış olan bir 
uluslararası rezerv kaynağıdır. Altın, 
birçok ülkede olduğu gibi IMF’de de 
en önemli rezerv kaynaklarından bi-
ridir. Ödünç alma düzenlemeleri ise 
üye ülkelerin ihtiyaçlarını karşılama-
da, kotaları nispetinde verilen borç-
ların yetersiz kalması durumunda 
sağlanan ilave finansal kaynaklardır.  

IMF’de karar alma mekanizması, 
üye ülkelerin dünya ekonomisinden 
aldıkları paylara göre şekillenmek-
tedir. Diğer bir ifade ile dünya eko-
nomisinde büyük paya sahip olan 
üye ülkeler, IMF’nin karar alma me-
kanizmasında daha fazla oy hakkına 
sahiptirler. 
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Uluslararası Teamül 
Hukuku (International 
Customary Law)

–Narin İDRİZ–

Uluslararası teamül hukuku, uluslar-
arası hukukun kapsayıcı bütününün 
bir parçasını oluşturmaktadır. Ulus-
lararası teamül hukuku, yerleşik (i) 
devlet uygulamasından (nesnel un-
sur) ve (ii) psikolojik ögeden/opinio 
juris, yani söz konusu uygulamanın 
yasal bir yükümlülük olarak dev-
letleri bağladığı inancından (öznel 
unsur) kaynaklanan uluslararası ku-
rallar olarak tanımlanmaktadır. Bu 
kurallar, başlangıçta yazılı sözleşme 
ve anlaşmalarda resmi olarak yer 
almazken daha sonra bu belgelerde 
tedvin edilebilmektedir. Dolayısıyla, 
uluslararası teamül hukuku, devlet-
lerin hukuki bir yükümlülük duygu-
su ile takip ettikleri genel ve tutarlı 
bir uygulamadan kaynaklanmak-
tadır. Uluslararası teamül hukuku 
kurallarına örnek olarak kurucu ant-
laşmalarda da tedvin edilmiş olan 
geri göndermeme ilkesi belirtilebilir.

Uluslararası teamül hukuku, Ulus-
lararası Adalet Divanı Statüsü II. Bö-
lüm, md. 38 uyarınca bir hukuk kay-
nağı olarak kabul edilmektedir. İlgili 
madde uyarınca uluslararası teamü-
lü “hukuk olarak kabul edilmiş genel 
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bir uygulamanın kanıtı olarak ulus-
lararası yapılageliş kuralları” olarak 
tanımlamaktadır. 38. maddenin 
uluslararası hukukun kaynaklarına 
ilişkin buyurucu bir beyan olduğu 
yaygın olarak kabul edilmektedir.

Avrupa Birliği (AB) hukuk düzeni 
içinde, kurucu antlaşma metinle-
ri içinde uluslararası geleneklere 
özellikle değinilmemektedir. Lizbon 
Antlaşması (2009) ile değişik AB 
Antlaşması md. 3(5) ve md. 21(1) 
uluslararası hukuka saygı gösterme 
konusunda genel bir hukuki yüküm-
lülük getirmektedir. Bu maddeler 
uyarınca teamül hukuku da dahil 
olmak üzere uluslararası hukuk ku-
ralları, AB kurumlarını üye olmayan 
devletlerle ve diğer uluslararası hu-
kuk sujeleriyle ilişkilerinde bağlayı-
cıdır. Avrupa Birliği Adalet Divanı 
(ABAD), örneğin Racke kararından 
(C–162/96) görüleceği üzere, bu 
taahhüdün kapsamını AB kurumla-
rının yetkilerini kullanırken uluslara-
rası teamül hukuku kuralları ile bağlı 
olduğunu belirten içtihat hukuku ile 
açıklığa kavuşturmuştur. ABAD ayrı-
ca, örneğin Intertanko kararından 
(C–308/06) görüleceği üzere, AB 
yetkilerinin, uluslararası teamül hu-
kuku kurallarını da içerdiği sürece, 
uluslararası anlaşmaların hükümleri 
de dahil olmak üzere, uluslararası 
hukuka uygun olarak kullanılması 
gerektiğini açıklığa kavuşturmuştur. 

ABAD, uluslararası teamül huku-
kuna ilişkin olarak içtihat huku-
kunda on yıllar boyunca monist bir 
yaklaşım benimsemiştir. Ancak bu 
görüşe, ABAD’ın daha dualist bir 

yaklaşım benimsediği Kadi I kararı 
(C–402/05 P) ile gölge düşmüştür. 
ABAD, uluslararası hukuka genellik-
le açık olsa da uluslararası hukukun 
AB hukuk sistemini nasıl ve hangi 
koşullar altında etkileyeceğini belir-
leme yetkisini saklı tutmaktadır. 
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Ulusüstü Hukuk 
(Supranational Law)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Ulusüstü hukuk kavramı genel bir 
kavram olsa da günümüzde tam 
anlamıyla tek varlık bulan temsilcisi 
olarak Avrupa Birliği (AB) ile özdeş-
leştirilmektedir. Ulusüstü hukuk/
yapı, uluslararası hukuk/örgütler 
veya hükümetlerarası kurumsal ya-
pılanmadan ayırıcı şekilde muka-
yeseli anlatımla belirli özelliklere 
sahip hukuk sistemlerini/yapıları 
nitelemek için kullanılır. Bu itibarla, 
ulusüstü hukuk kurucu Üye Dev-
letlerin ulusüstü yapıya yetkilerini 
devretmesi ve bunun sonucunda 
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egemenlik haklarının kısıtlanma-
sı felsefesine dayanır. Kurucu Üye 
Devlet hukukları/hukuk sistemleri 
ile ulusüstü hukuk/hukuk düzeni 
arasındaki ilişki ve hiyerarşi ile ulu-
süstü yapıdaki karar verme meka-
nizması ve tasarrufların kurucu Üye 
Devlet hukuk sistemlerindeki etkisi-
ne dair belirli özellikler gösterir. Yani 
ulusüstü yapının devletlere has olan 
bazı yetkileri kullanabilmesi ve iş-
levleri yerine getirebilmesi durumu-
nu ifade eder. Bununla birlikte ku-
rucu unsurlar uluslararası hukukta 
tüzel kişiliklerini muhafaza ederler. 

Üç açıdan, yani ulusüstü yapıda ka-
rar alma mekanizması, alınan karar-
ların kurucu devlet hukuk sistemle-
rindeki statü, etki ve uygulanması 
ile uyuşmazlık çözüm yolları ve ulu-
süstü yargısal yapı itibariyle ulusüs-
tü hukuk incelemeye tabi tutulabilir. 
Uluslararası hukukta tasarruflar oy 
birliğine dayanan hükümetlerarası 
yapıda alınırken, ulusüstü hukukta 
tasarruflar genelde nitelikli oy çok-
luğu ile ve Üye Devletlerden özerk 
kurumlar/organlar marifetiyle alınır. 
Kurumların/organların terkibi ve ça-
lışma usulü Üye Devletlerden özerk-
tir. Kurumların/organların terkibi ve 
üye seçimi, farklı çıkarların temsil 
edilmesi için ulusüstü ve hükümet-
lerarası nitelikleri bünyesinde barın-
dırmak üzere formüle edilebilir. Bu 
yapı doğrudan vatandaşların katıl-
dığı seçimle oluşan ulusüstü parla-
mentoya da sahip olabilir. Kararlar 
Üye Devletlere veto hakkı bırakma-
yacak şekilde (nitelikli) çoğunlukla 
alınır ve Üye Devletlerin rızalarına 
bağlı olmaksızın bağlayıcıdır. Ulus-

lararası hukukta rızailik ögesi ve 
veto yetkisi varken, ulusüstü yapı-
da rızailik sadece sistemi kurarken 
veya sisteme girerken geçerlidir. 
Yeni tasarruflar ve hukukun bağlayı-
cılığı artık Üye Devletin rızasına tabi 
değildir. Ulusüstü hukuk, ulusüstü 
kurumlar/organlar tarafından uygu-
lanabilir veya uygulanması ulusüstü 
kurumlar/organlar tarafından de-
netlenebilir. Dikey kamusal denetim 
söz konusudur. Ulusüstü hukuku 
esas ayırıcı unsur, bu hukukun kuru-
cu devlet hukuk sistemlerinde ön-
celiğe/üstünlüğe, doğrudan etkiye, 
dolaylı etkiye ve preemptif etkiye 
sahip olması ve daha da önemlisi 
ise bu hukukun Üye Devlet hukuk 
sistemlerindeki bağlayıcılığı, statü-
sü, değeri, etkisi ve uygulanma ka-
biliyetinin ulusüstü hukukun kendisi 
tarafından belirlenebilmesi karakte-
ristiğidir. Bu sayede ulusüstü hukuk/
kurumlar/organlar, kişilerin hukuki 
durumlarını, yani hak ve yükümlü-
lüklerini doğrudan etkileyebilecek 
şekilde kamu otoritesi kullanabil-
mektedir. Bu durum ulusüstü hukuk 
düzeninin süjelerinin artık sadece 
Üye Devletlerden müteşekkil olma-
ması, kişilerle kurulan özel bağ sa-
yesinde onların da bu hukuk düzeni-
nin süjeleri arasına katılması sonu-
cunu doğurur. Uluslararası hukukta-
ki devletlerarası nitelikte ve rızailiğe 
dayandığı için devlet kontrollü yargı 
mekanizması yerine, sadece devlet-
lerarası veya organlar–devletlerara-
sı uyuşmazlıklarda değil, ayrıca di-
key şekildeki uyuşmazlıklarda kişile-
ri de içeren zorunlu yargı yetkisi ve 
neticedeki yargısal kararların kuru-
cu unsurlar ve kişiler için bağlayıcılı-
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ğı bu hukuk düzeninin yargısal dene-
tim mekanizmasının özelliklerinden 
biridir. Bu sayede, ulusüstü hukukun 
kişilerin hukuki durumları açısından 
kazandırdığı haklar veya getirdiği 
yükümlülükler kurucu devlet hukuk 
sistemlerinde yargısal icrailiğe sahip 
olabilmektedir. Yani ulusüstü hukuk, 
uluslararası hukuka nazaran iç hukuk 
sistemine daha fazla nüfuz edebilen 
ve bu noktada ulusal hukuk sistem-
lerine filtre mekanizması tanımayan 
bir niteliği haizdir. 
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Ulusüstücülük 
(Supranationalism)  

–Sezgin MERCAN–

Ulusüstücülük Hükümetlerarasıcı-
lığın zıttı olarak görülebilmektedir. 
Ulusüstücülükte hükümetler Hü-
kümetlerarasıcılıkta olduğu gibi tek 

yetkili birimler değillerdir. Ancak, 
Hükümetlerarasıcılıkta Avrupa bü-
tünleşmesinin temel kurumları, ulu-
sal hükümetlerin iç meselelerdeki 
kontrollerini arttırdığı sürece kabul 
edilebilir. Avrupa bütünleşmesinde 
görüldüğü gibi, ulusüstü kurumlar 
hükümetlerin gücünü ve etkinliğini 
arttırabilmektedirler. Bunun iki da-
yanağının olduğu belirtilebilir. İlki, 
devletler arasındaki pazarlığın var-
lığı ve etkinliğidir. Aralarında ortak 
bir müzakere zemininin, karar alma 
sürecinin, anlaşma ortamının olması 
bu varlığı ve etkinliği pekiştirmekte-
dir. İkincisi de ulusüstü kurumların 
ulusal düzeyde faaliyet gösteren si-
yasi liderlerin varlığını çeşitli sosyal 
gruplar aracılığıyla güçlendirmele-
ridir. Ulusüstücülükte üye ülke yet-
kilerinin ulusüstü kurumlara devri 
ya da egemenliklerin paylaşımı söz 
konusudur. 

Yetki devredilen ya da egemenlik 
paylaşımı yapılan kurumlar, literatü-
re göre üç temel işlevi yerine getir-
mek durumundadırlar. Bu işlevler; 
dış temsil, gündemin belirlenmesi 
ve uygulamaya konmasıdır. İlk işlev 
bağlamında Avrupa bütünleşmesi-
nin temel bir unsuru olan Gümrük 
Birliği örnek gösterilebilir. Gümrük 
Birliği’ne dahil olan ülkelerin üçüncü 
ülkelere ortak gümrük tarifesi belir-
lemek için AB Bakanlar Konseyi ve 
Avrupa Komisyonu gibi kurumlara 
yetki vermeleri temsil işlevinin bir 
göstergesidir. AB’nin ortak ticaret 
politikası kapsamında Komisyon 
tüm üyeleri ve Birliği temsil etmek-
tedir. Her ne kadar üye ülkelerin 
kurum işlevlerini izleme ve kontrol 
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etme potansiyelleri korunsa da, 
aralarında fikir ayrılıklarının yaşan-
dığı koşullarda ulusüstü kurumlar 
inisiyatif kullanarak kararlar ala-
bilmektedirler. İkinci işlev bağla-
mında yine Avrupa Komisyonu öne 
çıkarılabilir. Alınması gereken bir 
karar için gerekli teknik bilgi Komis-
yon tarafından sağlanabilmektedir. 
Konu sadece teknik bilgiyle de sınır-
lı olmayıp karar alma yöntemini de 
düşündürten bir niteliktedir. Oybir-
liğiyle karar alımı üye ülkeleri, veto 
yetkilerinden dolayı kritik bir ko-
numa taşıyıp hükümetlerarasıcılığı 
yansıtırken, oy çokluğuyla karar alı-
mı ulusüstücülüğü yansıtmaktadır. 
Oy çokluğuyla karar alımında ulusal 
hükümetlerin etkinlikleri tamamen 
ortadan kalkıyor da değildir. Hükü-
metler bu yöntemle pazarlık güçle-
rini artırmaya çalışabilmektedirler. 
Böylece gündem belirleme güçleri 
de öne çıkabilmektedir. AB düze-
yinde gündem belirleme yetkisinin 
Komisyon’da olduğu koşullarda, 
teklifler görüşülürken ve kararlar 
alınırken oluşabilecek zaman kayıp-
larının ya da sonuca vardırılamayan 
uzun görüşmelerin önüne geçilme-
si de düşünülmektedir. Hatta çoğu 
üye devlet ulusüstü kurumları ulu-
sal hükümetlere kıyasla çok daha 
tarafsız görmekte ve gündemin be-
lirlenmesinde tıkanan görüşmeler 
yerine sonuç odaklı müzakereler 
yürütebileceklerinden yine onlara 
nazaran daha işlevsel bulmaktadır. 
Üçüncü işlev açısından da ulusüstü 
bir hukuk sisteminin uluslararası ku-
rumlara ulusal taahhütlerle bağlılığı 
sağlama pratiği örnek olarak göste-
rilebilir. Komisyon tarafından yürü-

tülen rekabet politikası, AB huku-
kunun Avrupa Birliği Adalet Divanı 
tarafından kabul edilip işletilmesi 
diğer uygulama örnekleri olarak su-
nulabilir.
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Uygulama Tasarrufu 
(Implenting Act)

–Narin İDRİZ–

Üye Devletlerin bağlayıcı Avrupa 
Birliği (AB) tasarruflarının uygu-
lanmasına yönelik tedbirleri kabul 
etme sorumluluğunun bir istisna-
sı olarak, Avrupa Birliği’nin İşleyişi 
Hakkında Antlaşma (ABİHA) md. 
291, Komisyon’a “hukuken bağlayı-
cı Birlik tasarruflarının uygulanması 
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için yeknesak koşulların gerekli ol-
ması halinde” bunu yapma imkanı 
vermektedir. Komisyon tarafından 
kabul edilen uygulama tasarrufları 
yasama dışı tasarruflardır ve huku-
ken bağlayıcıdır. Uygulama yetkileri, 
sadece haklı gösterildiği veya Ortak 
Dış ve Güvenlik Politikası alanın-
da öngörülen özel durumlarda (AB 
Antlaşması md. 24 ve 26) Konsey’e 
devredilebilmektedir.

ABİHA md. 291 uygulama yetkile-
rinin Komisyon tarafından kullanı-
mını, Üye Devletlerce kontrolüne 
yönelik mekanizmalara ilişkin önce-
den belirleyeceği kurallara ve genel 
ilkelere tabi kılmaktadır. Bu genel 
kural ve ilkeler, Avrupa Parlamen-
tosu ve Konsey’in olağan yasama 
usulü uyarınca hareket ederek ka-
bul etmiş olduğu 82/2011 sayılı Tü-
zük’te bulunabilir.

Uygulama tasarrufları, her AB Üye 
Devletinden gelen teknik uzman-
lardan ve temsilcilerden oluşan ilgili 
komitelerin onayına tabidir. Bu usul 
komitoloji olarak adlandırılmakta-
dır. İlgili komitenin oy vermesinden 
önce Komisyon, paydaşların ve va-
tandaşların Komisyon tarafından 
hazırlanan uygulama tasarrufuna 
geri bildirim sunabilecekleri dört 
haftalık bir danışma süresi sağla-
malıdır. Bir uygulama tasarrufunun 
kabulü ancak uzman komitenin bu 
usule göre onaylamasından sonra 
mümkündür.

Avrupa Parlamentosu ve Konsey uy-
gulama tasarruflarını kontrol edebi-
lir, fakat veto edemez. Bu iki kurum, 

herhangi bir zamanda Komisyon’a, 
kendi görüşlerine göre, bir taslak 
uygulama tasarrufunun esas tasar-
rufta öngörülen uygulama yetkisi-
nin ötesine geçtiğini belirtebilir. Bu 
durumda Komisyon söz konusu tas-
lak tasarrufu revize etmelidir. Bu-
nunla birlikte, Komisyon tarafından 
bir uygulama tasarrufunun kabul 
edilmesi halinde, ne Avrupa Parla-
mentosu ne de Konsey bunu iptal 
veya veto edebilir.

Uygulama tasarrufları; İç Pazar’dan 
vergilendirmeye, harcama prog-
ramlarına, gıda güvenliğine (örne-
ğin belirli gıda katkı maddelerinin 
yetkilendirilmesine ilişkin tedbirle-
rin uygulanması) ve sivil havacılık 
güvenliği kontrol ekipmanlarına ka-
dar çok çeşitli politika alanı ve başlı-
ğında benimsenmektedir.

Okuma Listesi 

Ağzıtemiz, Merve. “Lizbon Antlaş-
ması Sonrasında Avrupa Birliği’nde 
‘Yasama Dışı Tasarruflar’”, Avrupa 
Birliği ve Uluslararası Ekonomik İliş-
kiler Anabilim Dalı 25 Yıl Armağanı, 
Ankara: Ankara Üniversitesi Bası-
mevi, 2017, s. 1–27.

Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. 
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku, 
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s. 
317–332.

Curtin, Deirdre ve Manucharian, 
Tatevik. “Legal Acts and Hierarchy 
of Norms in EU Law”, Anthony Ar-
null ve Daminal Chalmers (der), The 
Oxford Handbook of European Uni-



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 1089

on Law, Oxford: Oxford University 
Press, 2015, s. 117–119.

Uygunluk Görüşü Usulü 
(Consent Procedure)

–A. Aslı BİLGİN–

Avrupa Tek Senedi (1987) ile Avru-
pa Birliği (AB) hukukuna “onay usu-
lü” adı altında dahil olan bugünkü 
adıyla uygunluk görüşü usulü ya-
sama tasarrufu için kullanılabildi-
ği gibi yasama dışı tasarruf için de 
kullanılmaktadır. Özel yasama usul-
leri kapsamında yasama tasarruf-
ları için uygulanan sistem, kurucu 
antlaşmalarda belirlenen birtakım 
konularda da geçerlidir. Özellikle 
yeni Üye Devletlerin katılımı (AB 
Antlaşması md. 49), üye olmayan 
devletler veya uluslararası örgüt-
lerle ticari anlaşmalar imzalanması 
(Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) md. 207(3) veya 
218(6/a)), bir Üye Devletin Birlik’ten 
ayrılmak istemesi (AB Antlaşması 
md. 50) veya AB değerlerinin cid-
di şekilde ihlali (ABİHA md. 7) gibi 
belli başlı konularda Avrupa Parla-
mentosunun onayı Konsey’in işlemi 
kabul edebilmesi için ön koşuldur. 
Avrupa Parlamentosunun onayı 
olmaksızın Konsey’in belirtilen ko-
nularda tasarrufta bulunması söz 
konusu olmaz. Dolayısıyla, uygun-
luk görüşü usulünde tasarrufun ge-
leceğini belirleme yetkisinin Avrupa 
Parlamentosuna ait olduğu, reddet-
mesi halinde tasarruf önerisinin ka-
bul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.
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Uygunluk Mantığı (Logic 
of Appropriateness) 

–Sezgin MERCAN–

Avrupa bütünleşmesini açıklayan 
kuramlardan sosyolojik kurumsal-
cılık bağlamında kullanılan Uygun-
luk Mantığı, belli bir durum karşısın-
da aktörlerin hangi kuralın geçerli 
olacağını belirleme arayışına karşılık 
gelmektedir. Hükümetler, şirketler, 
çıkar grupları gibi aktörler dahil ol-
dukları sosyal kurumlardan etkilen-
mektedirler. Dolayısıyla aktörler, bu 
kurumların yönlendirdiği koşullarda 
eyleme geçebilmekte ve davranış 
tercihlerinde bulunabilmektedirler. 
Bir başka deyişle, Uygunluk Mantığı 
bireylerin ve diğer aktörlerin eylem 
ve davranışlarının kimlikler, norm-
lar, değerler, kurallar ve kurumlarca 
şekillendirildiğini varsaymaktadır. 
Eylemler, ilgili kimlik ve rollerin ge-
rektirdiği eksende gerçekleşmek-
tedir. Hedeflerin belirlenmesine 
çıkarlardan ziyade kimliği oluşturan 
unsurlar, rasyonel beklentilerden zi-
yade norm ve kurallar kaynaklık et-
mektedir. Uygun olanın belirlenme-
sinde sonuçlar değil, bilişsel ve etik 
boyutlar önemsenmektedir. Etik ve 
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dolayısıyla uygun olan bir davranış, 
erdemi yansıtmaktadır. Bir dış poli-
tika pratiği bu mantıksal çerçeveden 
açıklanmaya çalışıldığında, belli du-
rumlar karşısında benimsenen belli 
kurallarca şekillendirilen bir pratik 
olarak kabul edilmek durumunda-
dır. Aktörlerin davranışları da, belli 
durumlara yüklenen anlamlarla şe-
killenen kimliklere referansla açıkla-
nabilmektedir. 

Temelde Uygunluk Mantığı bireysel 
eylemlerin ve bireylerle aktörlerin 
varlığının meşruiyet zeminini orta-
ya koymaktadır. Eylem ve toplum 
ilişkisi bağlamında ele alındığında 
bu mantık, uluslararası sistemi çıkar 
maksimizasyonu yaratmaya çalışan 
aktörlerin etkileşiminden ibaret 
saymamaktadır. Sosyal olarak kabul 
edilen, inşa edilen ya da yapılandı-
rılan kural ve pratiklere uygun ha-
reket eden aktörlerin etkileşimini 
geçerli kabul etmektedir. Böyle bir 
uluslararası sistem, sosyo-kültürel 
bağlara, karşılıklı anlayış ve aidiyet 
duygularına sahip bir topluluktan 
doğan bir uluslararası toplumu ba-
rındırmaktadır. Uygunluk Mantığına 
göre, kimlikler ve kurallar düzenle-
yici ve inşa edici olup, sosyal etkile-
şim ve deneyimlerle de değişmekte 
ve şekillenmektedir. Kurallar poli-
tikalarla ilgili sorunları çözen ve iş-
lemleri kolaylaştıran bir niteliktedir.   
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Uyum ve Uyum Fonu 
(Cohesion and Cohesion 
Fund)

–Merve ÖZCAN ALTAN–

27 ülkeden oluşan AB’nin nüfusu 
2020 verilerine göre yaklaşık 448 
milyondur. Her ne kadar AB, altı 
ülke tarafından kurulduğunda söz 
konusu ülkeler ekonomik açıdan 
birbirlerine yakın düzeylerde ol-
salar da zaman içerisinde yaşanan 
genişleme dalgaları sonucunda 
yeni ülkelerin Birliğe dahil olması 
ile birlikte ülkelerin ekonomileri bir-
birinden farklı seviyelerde olmaya 
başlamıştır. Bugün gelinen noktada 
AB, gerek bir ülkedeki farklı bölge-
ler gerekse farklı ülkelerin bölgeleri 
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arasında görülen birtakım sosyo-e-
konomik farklılıkları bünyesinde ba-
rındırmaktadır. 

Her ne kadar sosyo-ekonomik fark-
lılıklar AB’nin çoğulcu yapısına katkı 
sağlasa da çeşitli sorunları da bera-
berinde getirmektedir. Bu sebeple 
bölgeler arasındaki gelişmişlik fark-
larını en aza indirmek amacıyla ha-
yata geçirilen Bölgesel Politika’nın 
(Uyum Politikası) temel hedefleri 
arasında; Birliğin gelişmişlik düze-
yi birbirinden farklı olan bölgeleri 
arasındaki uyumun sağlanması ve 
bölgeler arasındaki denge bozuk-
luklarının ortadan kaldırılması gibi 
başlıklar yer almaktadır. AB Böl-
gesel Politikası’nın ekonomik ve 
sosyal bütünlüğün geliştirilmesi ve 
sürdürülmesini sağlama yolunda 
en temel araçları; Avrupa Bölge-
sel Kalkınma Fonu (European Re-
gional Development Fund – ERDF) 
ve Uyum Fonu’dur (Cohesion Fund 
- CF). Bu iki fon ile Avrupa Sosyal 
Fonu (European Social Fund – ESF), 
Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarımsal 
Fonu (European Agricultural Fund 
for Rural Development – EAFRD) ve 
Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu 
(European Maritime and Fisheries 
Fund – EMFF) birleşerek Avrupa Ya-
pısal ve Yatırım Fonlarını (European 
Structural and Investment Funds – 
ESI) oluşturmaktadır. 

AB, sosyo-ekonomik durumu diğer 
ülkelerden daha kötü olan Üye Dev-
letlerin Ekonomik ve Parasal Birliğe 
entegrasyonunu kolaylaştırmak ve 
uyum seviyelerini artırmak amacıyla 
Uyum Fonu’nu oluşturmuştur. AB, 

daha ciddi boyutlara ulaşan bölgesel 
dengesizliklere son vermek amacıy-
la da Yapısal Fonlara başvurmakta-
dır. Kısacası Uyum Fonu, üye ülkeleri 
sosyo-ekonomik açıdan birbirlerine 
yakınlaştırmayı amaçlamaktadır. 

Uyum Fonu, kişi başına düşen Gayri 
Safi Milli Hasılası (GSMH) AB ortala-
masının %90’ının altında kalan Üye 
Devletlere verilmektedir. 2014-2020 
döneminde Uyum Fonu’ndan yarar-
lanan ülkeler; Bulgaristan, Hırvatis-
tan, GKRY, Çekya, Estonya, Yunanis-
tan, Macaristan, Litvanya, Letonya, 
Malta, Polonya, Portekiz, Roman-
ya, Slovakya ve Slovenya olmuştur. 
Uyum Fonu enerji, çevre ve ulaştır-
ma alanlarındaki projeleri finanse 
etmektedir. Aynı zamanda altyapı ve 
yatırım gereksinimlerini karşılarken, 
teknik yardım ve ulaştırma altyapı-
sı alanında Trans-Avrupa ağları gibi 
alanları da kapsamaktadır. 
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Uyumlaştırma 
(Harmonization)

–İlke GÖÇMEN–

Uyumlaştırma, iç pazara erişmeye 
yönelik tekniklerden pozitif bütün-
leşmenin aracıdır. Uyumlaştırma ile 
ilgili olarak, öncelikle, Avrupa Bir-
liği’nin (AB) yetkisi tespit edilmeli, 
sonra tanımı ve türleri ele alınma-
lıdır.

AB’nin iç pazar ile ilgili yetkisi; yetki-
nin niteliği, kullanımı ve varlığı üze-
rinden incelenebilir. Birincisi, iç pa-
zar paylaşılan yetki içinde kalmak-
tadır, dolayısıyla iç pazar yönünden 
kural olarak AB ve Üye Devletler bu 
alanda yasama faaliyetinde buluna-
bilir ve hukuken bağlayıcı tasarruf-
lar kabul edebilir, ancak Üye Devlet-
ler, yetkilerini ya AB kendi yetkisini 
kullanmadığı ölçüde ya da AB kendi 
yetkisini kullanmayı durdurmaya 
karar verdiği ölçüde kullanır. İkincisi, 
AB, iç pazar alanında tasarrufta bu-
lunurken hem katmanlı yetki ilkesi 
hem de orantılılık ilkesi ile uyumlu 
hareket etmelidir. Üçüncüsü, AB, iç 
pazar alanında tasarrufta bulunur-
ken kurucu antlaşmadaki hem özel 
hem de genel nitelikli maddeler, 
yani hukuki dayanaklar aracılığıyla 
yetkilendirilmiştir. Özel maddelere 
örnek oluşturmak üzere işçilerin 
serbest dolaşımı / sosyal güvenlik 
alanı ile ilgili Avrupa Birliği’nin İşle-
yişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) md. 
48, iş kurma hakkı ve hizmetlerin 
serbest dolaşımı / mesleki nitelikle-
rin karşılıklı tanınması ile ilgili ABİHA 

md. 53 ve sermayenin serbest do-
laşımı / doğrudan yatırımlar ile ilgili 
ABİHA md. 64 gösterilebilir. Genel 
maddelere örnek oluşturmak üzere 
ABİHA madde 114, madde 115 ve 
madde 352 gösterilebilir. 

Uyumlaştırma belirli bir tanıma 
sahip olup türlere ayrılmaktadır. 
Uyumlaştırma, öz olarak, belirli bir 
konudaki birden fazla ve farklı ulu-
sal kuralı tek bir AB kuralı ile değiş-
tirmeyi içerir ve dolayısıyla Birlik 
çapında –en azından taban olarak– 
eşit şartlar oluşturmayı amaçlar. AB, 
bu amaçla bugüne kadar pek çok 
uyumlaştırma türü denediyse de 
bunlar arasından en yaygın olan ikisi 
tam uyumlaştırma ve asgari uyum-
laştırma olarak belirtilebilir. 
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Uyumlu Eylemler 
(Concerted Practices) 

–Selvi EREN–

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma’nın 101’inci maddesi, Üye 
Devletler arasındaki ticareti etkile-
yebilecek, Ortak Pazar’da rekabetin 
önlenmesi, kısıtlanması veya çarpı-
tılmasını etkileyebilecek olan karar-
lar, anlaşmalar veya uyumlu eylem-
leri yasaklamaktadır. Anlaşmalar ve 
kararlar gibi uyumlu eylemler de ge-
niş bir şekilde tanımlanmış ve sınır-
larının tanımlanması zor bir kavram 
olarak kabul edilmiştir. 

Uyumlu eylemler kavramının ya-
sal çerçevesi ilk kez Boyalar Vakası 
(Dyestuffs Case) ile çizilmiştir. Bu 
vakada, ortak pazardaki birçok boya 
üreticisi işbirliği yapmaktaydı ve 
aralarındaki ilişki, aynı dönemlerde 
yapılan benzer oranlardaki fiyat ar-
tışlarından çok net bir şekilde görü-
lebilmiştir. Farklı ülkelerde faaliyet 
gösteren üreticiler, 1964-1967 yılla-
rı arasında çeşitli fiyat açıklamaları 
yapmışlardır ve boya fiyatlarını ne-
redeyse aynı anda ve benzer oran-
larda üç farklı kez artırmışlardır. 

Avrupa Komisyonu aynı anda veya 
yakın zamanlarda açıklanan fiyat 
değişikliklerinin uyumlu eylem ol-
duğu kararına varmıştır. Avrupa 
Birliği Adalet Divanına gönderilen 
vakada anlaşma ve uyumlu eylem 
arasındaki fark belirlenmiştir. Buna 
göre uyumlu eylemin piyasa reka-
betinin üzerinde bir etkisi olması 

gerekmektedir. Fakat anlaşmalar 
için piyasada görünür bir etki olmak 
zorunda değildir. Avrupa Birliği Ada-
let Divanı kararında, fiyat belirleme 
konusunda yapılan iş birliğinin piya-
sa şeffaflığını azalttığı kararına var-
mıştır. Ek olarak böylesi girişimlerin 
piyasadaki bağımsız davranışları 
ortadan kaldırma riski barındırdığı-
nı belirtmiştir. Daha sonra 1975 yı-
lında Suiker Unie davası da benzer 
şekilde sonuçlandırılmıştır. 
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Uyumlu Yorum İlkesi 
(Principle of Consistent 
Interpretation)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Dolaylı etki ilkesi de denilen uyumlu 
yorum ilkesi, bir hukuki çare olarak 
Avrupa Birliği (AB) hukukunun ulu-
sal hukukun yorumlanması yoluyla 
etki doğurmasını ve farklı iki hu-
kuk düzenine ait kurallar arasındaki 
normlar çatışmasının yorum yoluyla 
giderilmesini ifade eder. Başka bir 
ifadeyle, AB hukukuna uyumlu yo-
rumlanan ulusal hukukun uygulan-
ması marifetiyle AB hukuku etki do-
ğurmaktadır. Bu itibarla doğrudan 
etki ilkesine nazaran ulusal hukuk 
sistemlerine daha az müdahaleci 
ve daha yumuşak etkili bir ilkedir. 
Uyumlu yorum ilkesi yoruma daya-
lı etki doğurduğu için ulusal kuralın 
lafzının böyle bir yoruma müsait 
nitelikte olması gerekir. Uyumlu yo-
rum ilkesi de, diğer bazı ilkeler gibi, 
içtihat hukukuna dayalı bir ilkedir. 
Adalet Divanı tarafından ilk defa Von 
Colson and Kamann davası (Case 
14/83) ile ortaya konulmuştur. İlke-
nin ihdasında dürüst işbirliği ilkesi, 
öncelik ilkesi, etkili yargısal koruma 
ve AB hukukunun etkililiğinin sağ-
lanması gereği hukuki dayanaklar 
teşkil etmiştir. Uyumlu yorum ile 
doğrudan etki ilkeleri münhasır ilke-
ler değildir ve örtüşebilirler. Ancak 
uyumlu yorum ilkesinin kapsamı 
doğrudan etkiye göre daha geniş-
tir. Doğrudan etkili normun şartları 
olmasına rağmen, uyumlu yorum 
bağlamında AB hukukunun dolaylı 

etki doğurması için ulusal normun 
lafzının buna müsait olması yeterli-
lik taşımaktadır. Uyumlu yorum, bü-
tün AB hukuku müktesebatını kap-
sayacak şekilde ve taraf sınırlaması 
olmaksızın uygulanabilir. Ancak di-
rektifler bağlamında uyumlu yoru-
mun doğasından kaynaklı belirli sı-
nırlılıkları vardır. Birincisi, direktifin 
uygulanma alanının kapsamıyla ala-
kalı olmak üzere ulusal mahkeme, 
direktifin uygulanma kapsamına 
girmeyen ulusal hükümleri direktife 
uyumlu yorumlamak mecburiye-
tinde değildir. İkincisi, uyumlu yo-
rum yükümlülüğünün sınırı ulusal 
normun lafzına aykırı contra legem 
yorum yasağıdır. Üçüncüsü, uyumlu 
yorum cezai sorumluluk çerçevesin-
de hukuki kesinlik ve geçmişe etkili 
olmama gibi AB hukukunun genel 
ilkeleri tarafından sınırlandırılmıştır. 
Dördüncüsü, ters dolaylı etki yasa-
ğı itibariyle, iç hukukunu direktife 
uyarlamayan bir Üye Devletin ulusal 
hukuku söz konusu direktife uyumlu 
yorumlaması estoppel oluşturabile-
cektir.

Uyumlu yorum ilkesinin uygulanma 
alanı sadece AB hukukuna uyumlu 
yorumlanacak ulusal hukuk değil, 
ayrıca AB hukukunun kendi norm-
lar hiyerarşisi içerisinde üst norma 
uygun olarak yorumlanması gere-
ken alt norm hükümleridir. Örneğin 
bu sayede AB tasarruflarının AB’nin 
akdettiği uluslararası anlaşmalara 
uyumlu yorumlanması yoluyla hem 
uluslararası anlaşmaların uygu-
lanması sağlanabilmekte, hem de 
AB’nin uluslararası hukukta sorum-
luluğunun önüne geçilebilmektedir.
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Uzun Dönem Mukimler 
(Long Term Residents)

–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–

Avrupa Birliği’nde (AB) ekonomik 
ve sosyal uyumun gerçekleşmesi 
bakımından Üye Devletlerde uzun 
dönem mukim olan üçüncü ülke va-
tandaşlarının entegrasyonu önemli 
gerekliliklerden biri olarak kabul 
edilmektedir. Bu çerçevede, bir Üye 
Devlette belirli bir süre ikamet eden 
üçüncü ülke vatandaşlarına, Birlik 
vatandaşlarınınkine yakın haklar 
tanınması gerektiği de kabul edil-
miştir. 

Bu çerçevede Maastricht Antlaş-
ması (1993) döneminde, Adalet ve 
İç İşlerinde İşbirliği sütunu altın-
da 1996 yılında kabul edilen Uzun 
Dönem Mukimlere İlişkin Konsey 
İlke Kararı (OJ 1996 C 80/2) konuya 
ilişkin ilk düzenlemedir. Bağlayıcılığı 
bulunmayan söz konusu kararda, 

uzun dönem mukim statüsünün ka-
zanılması bakımından on yıl ikamet 
şartı aranmış, uzun dönem mukim 
statüsünü kazanan kişilerin hakları 
son derece zayıf şekilde düzenlen-
miş, kendilerine bir başka Üye Dev-
lette ikamet hakkı ise tanınmamıştı. 

1997 yılında Komisyon tarafından 
Üçüncü Ülke Vatandaşlarının AB’ye 
Kabulü ve Statüsüne Dair Konvan-
siyon hazırlandıysa da, söz konusu 
Konvansiyon Amsterdam Antlaş-
ması’nın (1999) yürürlüğe girme-
siyle, kabul edilmeksizin yerini Uzun 
Dönem Mukim olan Üçüncü Ülke 
Vatandaşlarının Statüsüne İlişkin 
2003/109 sayılı Direktif’e bırakmış-
tır. 

Avrupa Topluluğu (AT) Antlaşma-
sı’nın 63. maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkraları uyarınca kabul 
edilen Direktif, Tampere Zirvesi so-
nuçlarında açıkça ifade edilen AB’de 
yasal olarak bulunan üçüncü ülke 
vatandaşlarına eşit muamelenin 
sağlanması ve özellikle bir Üye Dev-
lette uzun süre ikamet eden üçüncü 
ülke vatandaşlarına mümkün oldu-
ğu ölçüde AB vatandaşlarınınkilere 
yakın birtakım haklar bahşedilme-
si gerekliliğinden hareketle kabul 
edilmiştir. Söz konusu Direktif, Birlik 
vatandaşı olmamakla birlikte AB’de 
uzun süre ikamet eden kişiler ba-
kımından ortak bir statü yaratmak-
ta ve ikamet edilen Üye Devletin 
hangisi olduğuna bakılmaksızın ve 
söz konusu kişiler arasında cinsiyet, 
dil, din, ırk, renk, sosyal menşe, si-
yasi görüş, yaş ya da cinsel tercihler 
bakımından herhangi bir ayrım gö-
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zetmeksizin Birlik içerisinde eşit mu-
amele görmelerini amaçlamaktadır. 
Direktif’te 2011 yılında yapılan de-
ğişiklikle, Direktif hükümleri, ulus-
lararası koruma statüsünde bulunan 
üçüncü ülke vatandaşları bakımın-
dan da uygulanır hale gelmiştir. 

Direktif, bir Üye Devlette yasal ola-
rak ikamet eden üçüncü ülke vatan-
daşlarına, uzun süreli ikamete ilişkin 
statü tanınmasına ve bu statünün 
kaldırılmasına ilişkin şartları ve bu 
statüye bağlanan hakları tespitinin 
yanı sıra, bu kişilerin söz konusu sta-
tüyü kazandıkları Üye Devlet dışın-
daki Üye Devletlerde ikametlerine 
ilişkin şartları da hükme bağlamak-
tadır. Direktif’te uzun süreli ikame-
te dair statünün elde edilmesi için 
aranan esas kriter, bir Üye Devlet-
teki ikamet süresidir. Bu anlamda 
Direktif, uzun süreli ikamet statüsü-
ne başvuru yapacak üçüncü ülke va-
tandaşlarının, söz konusu başvuruyu 
yapacakları Üye Devlette, başvuru-
yu yapmadan önce yasal ve devamlı 
olarak beş yıl oturmalarını aramak-
tadır. Direktif hükümleri uyarınca, 
ikamet süresine ilişkin şartın gerçek-
leşmesinin yanı sıra, ilgili Üye Devlet 
tarafından öngörülmesi durumun-
da, söz konusu üçüncü ülke vatan-
daşının kendisi ve kendisine bağımlı 
aile bireylerinin geçimini sağlayacak 
sabit ve düzenli maddî kaynaklara 
sahip olduğunu, sağlık sigortasının 
bulunduğunu ispatlaması, ayrıca 
ulusal hukukta öngörülen diğer en-
tegrasyon şartlarını (dil şartı gibi) 
yerine getirmesi gerekebilmektedir. 

Uzun dönem mukim statüsüne sa-

hip üçüncü ülke vatandaşları, eşit 
muamele ilkesi uyarınca, işçi ya da 
serbest şekilde ekonomik faaliyette 
bulunma koşulları, işten çıkarılma ve 
ücret de dâhil olmak üzere istihdam 
koşulları ve çalışma şartları; ulusal 
hukuk uyarınca geçerli olan eğitim 
bursları da dâhil olmak üzere eğitim 
ve mesleki eğitim; mesleki diploma-
lar, sertifikalar ve diğer niteliklerin 
tanınması; ulusal hukukça tanımlan-
dığı şekilde sosyal güvenlik, sosyal 
yardım ve sosyal koruma; vergi yar-
dımları; mal ve hizmetlere erişim; 
dernek kurma ve işçi ya da işveren-
leri veya üyeleri belli bir meslek gru-
bunu temsil eden her türlü kuruluşa 
üyelik ve ulusal mevzuatça güven-
liğe ilişkin kabul edilen sınırlar çer-
çevesinde ilgili Üye Devletin bütün 
egemenlik alanına giriş bakımından 
ilgili Üye Devlet vatandaşlarıyla eşit 
muamele hakkına sahip olmaktadır. 
Uzun süreli ikamete ilişkin statüyü 
kazanan kişinin söz konusu statüyü 
hileli bir şekilde kazanmış olması, 
hakkında sınır dışı kararı verilmiş 
olması veya AB sınırları içerisinde 
birbirini takip eden toplam 12 ay 
bulunmaması durumunda, hakkın-
da statünün geri alınması kararı ve-
rilmesi mümkündür. 

Ayrıca söz konusu kişiler, Üye Dev-
letlerden birinde uzun süreli ikame-
te dair statüyü kazandıktan sonra, 
belli şartlar altında bir başka Üye 
Devlette de ikamet hakkına sahip 
olmaktadır. Buna göre, kişilerin ikin-
ci Üye Devlette bir işverene bağlı 
olarak veya serbest şekilde ekono-
mik faaliyet yürütmeleri ya da eği-
tim veya staj ya da diğer amaçlarla 
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bulunuyor olmaları gerekir. Ayrıca, 
uzun süreli ikamete dair statüyü ilk 
defa kazanmaları durumunda oldu-
ğu gibi, ikinci Üye Devlette de maddî 
durumlarına ve sağlık sigortalarına 
ya da entegrasyona ilişkin şartlar 
aranabilir. İkinci Üye Devlette beş yıl 
yasal olarak bulunmaları durumun-
da, söz konusu ülkede uzun süreli 
mukim statüsüne sahip olmak üzere 
başvuru yapma imkânına da sahip-
tirler. Üçüncü ülke vatandaşının aile 
bireyleri de, aile birleşiminin birinci 
Üye Devlette gerçekleşmiş olma-
sı durumunda, söz konusu kişiyle 
birlikte ikinci Üye Devlette ikamet 
hakkına sahiptirler. Aile birleşiminin 
birinci Üye Devlette gerçekleşmemiş 
olması durumunda ise, bu kişiler ba-
kımından 2003/86 sayılı Aile Birleşi-
mi Hakkında Dair Direktif hükümleri 
uygulanır. 
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Üçüncü Ülke Vatandaşları 
(Third Country Nationals)

–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–

Avrupa Birliği (AB) hukukunda üçün-
cü ülke vatandaşı, “Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİ-
HA) 20. maddesinin birinci paragrafı 
anlamında Birlik vatandaşı olmayan 
ve 2016/399 sayılı Kişilerin Sınır Öte-
si Dolaşımını Düzenleyen Kurallara 
İlişkin Birlik Kodu Hakkındaki AB 
Tüzüğü’nün (Schengen Kodu’nun) 
2. maddesinin beşinci fıkrasında dü-
zenlendiği şekilde AB’de serbest do-
laşım hakkından yararlanmayan kişi” 
olarak tanımlanmaktadır. Schengen 
Kodu’nun anılan hükmü uyarınca, 
AB’de serbest dolaşım hakkı olan 
kişiler, AB vatandaşları dışında, AB 
vatandaşlarının 2004/38 sayılı AB 
Vatandaşları ile Aile Bireylerinin Üye 
Devletlerde Serbest Dolaşım ve İka-
metlerine Dair Direktif (Serbest Do-
laşım Direktifi) hükümleri uyarınca 
serbest dolaşım hakkına sahip olan 
üçüncü ülke vatandaşı olan aile bi-
reyleri ve vatandaşlıkları ne olursa 
olsun, vatandaşı oldukları üçüncü 
ülke ile AB arasındaki uluslararası 
anlaşma hükümleri uyarınca Birlik 
vatandaşlarıyla eşit şekilde serbest 
dolaşım hakkından yararlanan üçün-
cü ülke vatandaşları ile aile bireyle-
ridir (md. 2(5)). Üçüncü ülke vatan-
daşlarına ilişkin söz konusu tanım, 
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Schengen Kodu’nun (md. 2(6)) yanı 
sıra, Yasa Dışı olarak Kalan Üçüncü 
Ülke Vatandaşlarının Geri Dönüşle-
rinde Üye Devletlerde Ortak Stan-
dartlar ve Usullere İlişkin 2008/115 
sayılı Direktif’te de yer almaktadır 
(md. 3(1)). Bu tanım uyarınca, Nor-
veç, İzlanda, Lihtenştayn ve İsviçre 
vatandaşları üçüncü ülke vatandaşı 
olarak kabul edilmemektedir. 

Bununla birlikte farklı Birlik tasar-
ruflarında, üçüncü ülke vatandaşı 
kavramının daha dar şekilde tanım-
landığı da tespit edilebilir. Bu çerçe-
vede örneğin, 862/2007 sayılı Göç 
ve Uluslararası Koruma İstatistikleri 
Tüzüğü uyarınca üçüncü ülke vatan-
daşı, vatansızlar dahil olmak üzere, 
ABİHA’nın 20. maddesinin birinci 
fıkrası anlamında Birlik vatandaşı 
olmayan kişidir. Benzer tanımlara, 
AB’de yasal olarak bulunan üçüncü 
ülke vatandaşlarının haklarını çe-
şitli açılardan düzenleyen 2009/50 
sayılı Mavi Kart Direktifi’nde (md. 
2(a)), 2003/86 sayılı Aile Birleşimi 
Hakkında Dair Direktif’te (md. 2(a)), 
Uzun Dönem Mukim olan Üçüncü 
Ülke Vatandaşlarının Statüsüne İliş-
kin 2003/109 sayılı Direktif’te (md. 
2(a)), 2016/801 sayılı Bilimsel Araş-
tırma, Eğitim, Öğrenci Değişimi, Üc-
retsiz Staj, Gönüllü Hizmet veya Eğit-
sel Projeler ve Au Pairlik Amacı Bu-
lunan Üçüncü Ülke Vatandaşlarının 
Kabul ve İkamet Koşullarına Dair Di-
rektif’te (md. 3(1)) de yer verilmiştir. 
Bu tanımların benimsendiği durum-
larda, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn 
ve İsviçre vatandaşları üçüncü ülke 
vatandaşı olarak kabul edilmektedir. 

Diğer yandan, mikro devletler (Mo-
nako, San Marino, Vatikan) ile AB 
arasında sınır kontrolleri bulunma-
masına rağmen, AB ile söz konusu 
ülkeler arasında AB müktesebatında 
tanımlandığı şekilde kişilerin serbest 
dolaşımını düzenleyen resmi bir an-
laşma bulunmadığından, anılan ül-
kelerin vatandaşları da üçüncü ülke 
vatandaşı olarak kabul edilmektedir. 
Günümüzde, AB hukukunda AB’de 
yasal olarak bulunan üçüncü ülke va-
tandaşlarının haklarını düzenleyen 
tek bir tasarruftan bahsetmek müm-
kün değildir. Konu, düzenli göçe iliş-
kin önemli sayıdaki ikincil hukukun 
yanı sıra, AB’nin üçüncü ülkelerle 
yaptığı ortaklık anlaşmalarında da 
hükme bağlanabilmektedir. 

Ülke Raporu  
(Country Report) 

Bkz. İlerleme Raporu

Ürün Gerekliliği   
(Product Requirement) 

Bkz. Miktar Kısıtlamasına Eş Etkili 
Tedbir Yasağı: İthalat Yönünden

Üye Devletler  
(Member States) 

–Hatice YAZGAN–

Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak için 
gerekli katılım kriterlerini yerine 
getirerek katılım müzakerelerini ta-
mamlayan ülke, katılım antlaşması 
onaylandıktan sonra AB üyesi olur. 
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(Bkz. Genişleme Süreci) AB’ye üye 
olan ülkeler, Zirve ve Konsey’de 
temsil edilir, diğer kurumların işleyi-
şine katkıda bulunur. Üye devletler 
yasa ve politikaların oluşturulması 
ve uygulanmasını sağlar, bütçeye 
katkı sağlar. Üye devletler arasında 
dayanışma ve konsensüs politika-
ların oluşturulması ve uygulanması 
bakımından büyük önem taşır. (Bkz. 
Koordinasyon Refleksi) AB üye dev-
letleri ve AB (kurumları) arasındaki 
yetki paylaşımı konusu Avrupa Bü-
tünleşme (Entegrasyon) Kuramları 
kapsamında incelenen konulardan 
biridir. Dış Politika ve Güvenlik Po-
litikası gibi bazı alanlardaki karar-
larda üye devletler daha fazla söz 
sahibidir. Genişleme Politikası da 
üye devletlerin en etkili olduğu po-
litikalardan biridir. AB tarihinde üye 
devletlerle, Birlik kurumları arasın-
daki ilişkileri etkileyen olaylar var-
dır. (Bkz. Boş Sandalye Krizi)

AB’nin mevcut üye ülkeleri, üye 
olma tarihlerine göre şunlardır: 
Fransa, Batı Almanya, İtalya, Bel-
çika, Hollanda, Luxemburg (Kurucu 
ülkeler, Bkz. Altılar) İrlanda ve Da-
nimarka (1973), Yunanistan (1981), 
İspanya ve Portekiz (1986), İsveç, 
Finlandiya, Avusturya (1995), Ma-
caristan, Polonya, Çekya, Slovakya, 
Slovenya, Estonya, Letonya, Litvan-
ya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve 
Malta (2004), Romanya ve Bulga-
ristan (2007), Hırvatistan (2013). 
1973 yılında üye olan Birleşik Kral-
lık 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle 
AB’den ayrılmıştır. 
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Üyelikten Ayrılma 
(Withdrawal From 
Membership) 

Bkz. Madde 50

Van Duyn Davası   
(Van Duyn Case)

–İlke GÖÇMEN–

Van Duyn davası, Case 41/74 sayı ve 
4 Aralık 1974 karar tarihli olup özel-
likle Avrupa Birliği (AB) hukukunun 
hem kurumsal boyutu –doğrudan 
etki ilkesi– hem de maddi boyutu 
–işçilerin serbest dolaşımı– ile ilgi-
lidir.

Van Duyn davasının maddi ve huku-
ki vakaları şöyle özetlenebilir. Bayan 
van Duyn, Hollanda vatandaşı olup 
sekreter olarak Siyantoloji Kilisesi 
için çalışmak üzere Birleşik Kral-
lık’a gelmiştir. Birleşik Krallık ise van 
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Duyn’a ülkeye giriş izni vermemiştir; 
çünkü bu Kilise’nin etkinlikleri sos-
yal bakımdan zararlı görülmektedir. 
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) md. 45(1)’e göre 
“Birlik içinde işçilerin serbest dola-
şımı sağlanır”, ancak 45(3)’e göre 
“işçilerin serbest dolaşımı; kamu 
düzeni, kamu güvenliği ve halk sağ-
lığı gerekçeleriyle getirilen sınırla-
malar saklı kalmak kaydıyla” belirli 
hakları içerir. Konuyla ilgili olarak 
64/221 sayılı Direktif, söz konusu 
gerekçelere dayanan önlemlerin 
eşgüdümünü düzenlemektedir. Bu 
Direktif md. 3(1) uyarınca: “kamu 
düzeni veya kamu güvenliği gerek-
çesiyle alınan önlemler münhasıran 
ilgili bireyin kişisel davranışına da-
yanmalıdır”. Bayan van Duyn, ülke-
ye giriş izni verilmemesi karşısında, 
AB hukuku çerçevesinde işçilerin 
serbest dolaşımı hakkının ihlali ol-
duğu düşüncesiyle ulusal mahkeme 
önünde dava açmıştır. Ulusal mah-
keme, meseleyi ön karar prosedürü 
aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Di-
vanı’na (ABAD) taşıyarak AB huku-
kunun yorumunu talep etmiştir.

ABAD, Van Duyn kararı ile şu tes-
pitlerde bulunmuştur. İlk olarak, 
AB hukukunun kaynaklarından bi-
risi olan Direktifler doğrudan etki 
doğurmaya elverişli midir sorusu 
yanıtlanmıştır. ABAD’a göre “tü-
zükler, [ABİHA md. 288] vasıtasıy-
la doğrudan uygulanır ve bundan 
ötürü doğası gereği doğrudan etki 
doğurabilir olsa da bu durum, aynı 
maddedeki diğer işlem kategorile-
rinin hiçbir zaman benzer etkiler 
doğurmayacağı anlamına gelmez”. 

Direktifler doğrudan etkiye elveriş-
lidir; çünkü direktifler ABİHA md. 
288 gereği bağlayıcı etkiye sahiptir, 
direktifler doğrudan etkili sayılmaz-
sa bu tasarrufun yararlı etkisi za-
yıflar ve ön karar prosedürü örtülü 
olarak bireylerin Birlik tasarruflarını 
–direktifleri– ulusal mahkemeleri 
önünde ileri sürebilecekleri anla-
mına gelmektedir. Bununla birlikte 
“her bir somut olay yönünden ilgili 
hükmün niteliğinin, genel planının 
ve lâfzının Üye Devletler ile birey-
ler arasındaki ilişkilerde doğrudan 
etki doğurmaya elverişli olup ol-
madığı belirlenmelidir”. Bu yön-
den 64/221 sayılı Direktif md. 3(1) 
doğrudan etkilidir; çünkü ulusal 
otoritelerin takdir yetkisini sınırla-
mayı amaçlamaktadır, herhangi bir 
istisna veya koşula tâbi olmayan ve 
doğası gereği Birlik kurumları veya 
Üye Devletlerce bir işlem ile mü-
dahale etmesini gerektirmeyen bir 
yükümlülük getirmektedir ve onun 
anlamı ve tam kapsamı ulusal mah-
kemeler ve ABAD tarafından yorum 
yoluyla açıklanabilecektir. Sonuç 
olarak, 64/221 sayılı Direktif md. 
3(1), bireylere ulusal mahkemeler 
önünde ileri sürebilecekleri ve ulu-
sal mahkemelerin koruması gere-
ken bireysel haklar bahşeder. Van 
Duyn kararı, bu yönüyle, doğrudan 
etki ilkesini Direktifler ile ilgili olarak 
ortaya koyan ilk karar olmuştur. Van 
Duyn kararı, bu yönden, Marshall 
davası (Case 152/84), Faccini Dori 
davası (C–91/92), Mangold davası 
(C–144/04), Viamex and ZVK davası 
(C–37/06 and C–58/06), Wells dava-
sı (C–201/02) ve Unilever Italia da-
vası (C–443/98) ile takip edilmiştir. 
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İkinci olarak, işçilerin serbest dola-
şımı ve dolayısıyla kişilerin ve hiz-
metlerin serbest dolaşımı yönünden 
kamu düzeni kavramı yorumlanmış-
tır. ABAD’a göre kamu düzeni kavra-
mı, temel serbestîlerden sapmayı 
haklı gösteren bir sebep olarak kul-
lanıldığında “dar biçimde yorum-
lanmalıdır”, bu nedenle de bu kav-
ramın kapsamı, “Birlik kurumlarının 
denetimine tabi tutulmaksızın her 
bir Üye Devlet tarafından tek taraflı 
olarak belirlenemez”. Bununla birlik-
te, “kamu düzeni kavramına başvur-
mayı haklı gösteren özel durumlar, 
bir ülkeden diğerine ve bir dönem-
den diğerine farklılık gösterebilir ve 
bu nedenle bu konuda yetkili ulusal 
makamlara kurucu antlaşmanın va-
zettiği sınırlar içerisinde bir takdir 
yetkisi alanı tanımak gerekir”. Sonuç 
olarak, bir Üye Devlet, kamu düze-
ni sebebiyle, gerekli görürse, her ne 
kadar kendi vatandaşlarına benzer 
bir kısıtlama getirmemiş olsa bile, 
bir başka Üye Devletin vatandaşını 
belirli bir istihdama başlama hak-
kından yararlanmaktan alıkoyabilir. 
Van Duyn kararı, bu yönüyle, işçile-
rin serbest dolaşımı ve dolayısıyla 
kişilerin ve hizmetlerin serbest do-
laşımında kamu düzeni kavramının 
yorumlandığı kararlardan birisi ol-
muştur. Van Duyn kararı, bu yönden, 
Adoui and Cornuaille davası (Joined 
cases 115 and 116/81), Bouchereau 
davası (Case 30/77) ve Commission 
v United Kingdom davası (C–466/98) 
ile takip edilmiştir. 
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Van Gend en Loos Davası 
(Van Gend en Loos Case) 

–İlke GÖÇMEN–

Van Gend en Loos davası, Case 
26/62 sayı ve 5 Şubat 1963 karar 
tarihli olup özellikle doğrudan etki 
ilkesi ile ilgilidir.

Van Gend en Loos davasının maddi 
ve hukuki vakaları şöyle özetlenebi-
lir. van Gend & Loos, Hollanda mer-
kezli bir ithalat–ihracat şirketi olup 
Almanya’dan Hollanda’ya kimyasal 
madde ithal etmektedir. İthalat ver-
gisi, ulusal gümrük tarifesine göre 
1960 yılına kadar %3 iken o yıl %8’e 
çıkmıştır. Avrupa Ekonomik Toplulu-
ğu (AET) Antlaşması md. 12’ye göre 
ise Üye Devletler aralarındaki ithalat 
vergilerini yükseltmekten kaçınmalı-
dır. Ulusal makamlar kendisinden 
%8 ithalat vergisi talep edince van 
Gend & Loos şirketi, AET Antlaşma-
sı md. 12 temelinde, %8 yerine %3 
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vergi ödemesi gerektiği düşüncesiy-
le ulusal mahkeme önünde dava aç-
mıştır. Ulusal mahkeme, meseleyi ön 
karar prosedürü aracılığıyla Avrupa 
Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşı-
yarak Avrupa Birliği (AB) hukukunun 
yorumunu talep etmiştir.

ABAD, Van Gend en Loos kararı ile şu 
tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak, 
AB hukukunun kaynaklarından birisi 
olan kurucu antlaşmalar doğrudan 
etki doğurmaya elverişli midir soru-
su yanıtlanmıştır. ABAD’a göre böyle 
bir etki, antlaşmanın hükümlerinin 
“ruhu, sistematiği ve lâfzı” dikka-
te alındığında ortaya çıkmaktadır. 
Kurucu antlaşmalar, dört sebeple 
klasik uluslararası anlaşmalardan, 
yani yalnızca âkit taraflar arasında 
karşılıklı yükümlülükler doğuran bir 
anlaşma olmaktan öteye geçmek-
tedir. Birincisi, kurucu antlaşma or-
tak pazar kurmayı hedefler ve ortak 
pazarın işleyişi Birlik içindeki alakalı 
tüm tarafları doğrudan ilgilendirir. 
İkincisi, kurucu antlaşmanın dibace-
si hükümetlerin yanı sıra halklardan 
bahsetmektedir. Üçüncüsü, kurucu 
antlaşma egemen yetkiler kullanan 
kurumlar kurmuştur ve bu kurum-
lar, bu yetkileri kullanarak hem Üye 
Devletleri hem de vatandaşlarını 
etkileyen işlemler yapabilmektedir. 
Ayrıca Üye Devlet vatandaşları, Av-
rupa Parlamentosu ve Ekonomik ve 
Sosyal Komite gibi kurumlar aracı-
lığıyla Birliğin işleyişi için işbirliğine 
davet edilmektedir. Dördüncüsü, ku-
rucu antlaşma ön karar prosedürünü 
getirmektedir. Bu prosedür, kurucu 
antlaşmanın Üye Devletlerin mah-
kemelerinde aynı şekilde yorumlan-

masını teminat altına almak için ta-
sarlanmıştır. Öyleyse Üye Devletler, 
Birlik hukukunun kendi vatandaşla-
rınca ulusal mahkemede ileri sürüle-
bileceğini kabul etmiştir. Dolayısıyla:

“…, [Birlik], üyesi devletlerin kendi-
si yararına, belli alanlarda da olsa, 
egemen yetkilerini sınırladıkları ve 
öznesi üyesi devletin yanı sıra onun 
vatandaşından da oluşan … yeni bir 
hukuk düzenine varlık kazandırmış-
tır. Bundan ötürü [Birlik] hukuku, 
Üye Devlet düzenlemelerinden ba-
ğımsız olarak bireylere hem yüküm-
lülük yükler hem de … hak tanır. Bu 
hak, antlaşmanın açıkça öngördüğü 
hâllerin yanı sıra antlaşmanın Üye 
Devletlere, [Birlik] kurumlarına veya 
bireylere açıkça belirlenmiş yüküm-
lülükler vazetmesi hâlinde de doğar.” 

İkinci olarak, kurucu antlaşmalar 
doğrudan etki doğurmaya elverişli 
olduğuna göre, peki, kurucu antlaş-
manın ilgili hükmü doğrudan etkili 
midir sorusu yanıtlanmıştır. ABAD’a 
göre ilgili maddenin lâfzı, “olumlu 
değil, olumsuz bir yükümlülüğü içe-
ren açık ve koşulsuz bir yasaklama 
getirmektedir” ve ilgili maddenin 
uygulanışı, “Üye Devletlerce yapıl-
ması gerekli herhangi bir yasal girişi-
me gereksinim göstermemektedir”. 
İlgili madde Üye Devletleri yüküm-
lülük altına soksa bile Üye Devlet 
vatandaşları da bu yükümlülükten 
yararlanabilir. Öyleyse ilgili madde 
doğrudan etkilidir ve “ulusal mahke-
melerce korunması gereken bireysel 
haklar yaratan” bir hükümdür. 

Van Gend en Loos kararı, bu yönüyle, 
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doğrudan etki ilkesini ortaya koyan 
ilk karar olmuştur. Buna göre, birin-
cisi, ilgili AB hukuku kaynağı doğru-
dan etkiye elverişliyse ve ikincisi, o 
kaynaktaki ilgili hüküm, –ilerleyen 
kararlar ile netleştiği haliyle– ana 
hatlarıyla, yeterince açık ve kesin 
ise, koşulsuz ise ve uygulanması ya 
da etkisi yönünden Birlik kurumları 
veya Üye Devletlerce önlem alın-
masını gerektirmiyorsa, yani takdir 
hakkına yer bırakmıyorsa doğrudan 
etkili kabul edilecek, sonuç olarak 
da bir kişi bu hükme dayanarak ta-
lepte bulunabilecektir. Van Gend 
en Loos kararı, bu yönden, Politi 
davası (Case 43/71), van Duyn da-
vası (Case 41/74), Defrenne davası 
(Case 43/75) ve Mangold davası (C–
144/04) ile takip edilmiştir.
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Varşova Paktı  
(Warsaw Pact) 

–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–

Varşova Paktı, (Dostluk, İşbirliği ve 
Karşılıklı Yardım Antlaşması-Tre-
aty of Friendship, Cooperation and 
Mutual Assistance) Soğuk Savaş 

sürecinde Doğu Bloku’nun ortak sa-
vunma örgütüne verilen isimdir. 14 
Mayıs 1955 tarihinde, Federal Al-
manya Cumhuriyeti’nin silahlandı-
rılarak NATO’ya üye olmasına yanıt 
vermek üzere kurulmuştur. Polonya, 
Sovyetler Birliği, Çekoslovakya, Ma-
caristan, Demokratik Almanya Cum-
huriyeti, Romanya ve Arnavutluk, 
Pakt’a üye olan devletlerdir. Pakt’ın 
oluşturulması Avrupa’daki siyasi, as-
keri ve ideolojik rekabetin daha da 
keskinleşmesine yol açmıştır. NATO 
tarafından uluslararası barış ve gü-
venliğe yönelik en büyük tehdit 
olarak değerlendirilen Varşova Pak-
tı, Soğuk Savaş boyunca ciddi geri-
limlerin yaşanmasına ve silahlanma 
yarışının başlamasına neden olmuş-
tur. Varşova Paktı, 11 maddelik bir 
antlaşma ile kurulmuştur. Bu mad-
delere göre; üyeler, ortak çıkarlarını 
ilgilendiren tüm sorunlarda birbir-
lerine danışacaklar, silahlı bir saldırı 
durumunda tek tek ya da ortak bir 
biçimde kendilerini savunacaklardır. 
Üye Devletler, kendi silahlı kuvvet-
lerinin bir kısmını tahsis ederek bir 
Birleşik Komutanlık oluşturacaklar-
dır. Üyeler, bu antlaşmanın amaçla-
rıyla uyuşmayan herhangi bir ittifa-
ka ya da anlaşmaya katılmayacaklar-
dır. Üyeler, birbirleriyle ekonomik ve 
kültürel ilişkilerini daha ileri boyut-
lara taşıyacak bir dostluk ruhu içinde 
davranacaklar ve birbirlerinin iç işle-
rine karışmayacaklardır. Antlaşma, 
sosyal ve siyasal sistemleri fark et-
meksizin tüm ülkelere açık ve 20 yıl 
geçerli olacaktır. Sürenin bitiminden 
bir yıl önce anlaşmayı sona erdirme 
isteğinin belirtilmemesi durumunda 
10 yıl daha uzayacaktır. Bununla bir-
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likte eğer Avrupa’da ortak güvenlik 
sistemini kurmak mümkün olursa 
Varşova Paktı o tarih itibarıyla son 
bulacaktır. Antlaşmada Varşova Pak-
tı’nın en yüksek siyasal organı Siya-
sal Danışma Komitesi (CPC) olarak 
belirlenmiştir. Komite’nin yanı sıra 
Savunma Bakanları Komitesi, Dışiş-
leri Bakanları Komitesi, Danışma Ko-
mitesi ve Askeri Konsey de Pakt’ın 
diğer önemli organlarıdır. Varşova 
Paktı her ne kadar üyeler arasında 
yapılmış bir antlaşmaya dayansa 
da Sovyetler Birliği’nin üstün bir 
konumda olduğunu ve örgütün asıl 
gücünü SSCB’den aldığını belirtmek 
gerekir. Doğu Avrupa başkentlerin-
deki Ortak Komuta organında gö-
rev yapmak üzere gönderilen yerel 
temsilcilerin üst düzey Sovyet yet-
kililerinden atanması ve Ortak Ko-
muta organında görev yapan Sovyet 
görevlilerinin, Doğu Avrupa askeri 
tesislerinde kendi garnizonlarını 
kurmalarına da izin verilmesi gibi 
uygulamalar Pakt içerisindeki Sov-
yet üstünlüğünü gösterir nitelikte-
dir. Varşova Paktı imzalandıktan kısa 
bir süre sonra Avrupa’daki komünist 
partilerin, komünizmi Sovyetler Bir-
liği çizgisinde tek tip uygulamalarına 
dayalı Sovyetler Birliği politikasına 
karşı hareketler başlamıştır. Imre 
Nagy başbakanlığındaki Macaristan, 
Pakt’tan ayrılmış, haftalarca süren 
gösterilerden sonra hükümet çok 
partili sistemi, demokrasi ve düşün-
ce özgürlüğünü kabul ettiğini açık-
lamıştır. 1956 yılı Kasım ayı başında 
Budapeşte’ye giren Sovyet tankları 
isyanı iki gün içinde bastırarak 3 bin 
kişinin ölümüne sebep olmuştur. 
Bunun üstüne ülke sert bir Sovyet-

ler Birliği müdahalesiyle karşılaş-
mıştır. İki gün içerisinde çok sayıda 
kişinin hayatını kaybetmesiyle so-
nuçlanan müdahale, Pakt içerisin-
deki uyumun bozulmasını berabe-
rinde getirmiştir. Macaristan müda-
halesine benzer bir Sovyetler Birliği 
müdahalesi, 1968 yılında Çekoslo-
vakya’da gerçekleşmiştir. Alexan-
der Dubcek yönetimindeki ülkede 
gerçekleşen reform uygulamaları, 
Prag Baharı olarak isimlendirilmiş; 
demokratikleşme ve liberal reform-
lar yapılması yönünde eylemler 
gerçekleştirilmiştir. Ancak kitlesel 
hareketler, Sovyetler Birliği tarafın-
dan Macaristan’da olduğu gibi kanlı 
biçimde bastırılmış ve pek çok sivil 
hayatını kaybetmiştir. Sözü edilen 
müdahaleler ile içerideki çatlak 
ve anlaşmazlıklar geçici olarak çö-
zümlenmiş olsa da meydana gelen 
olumsuzluklar uzun vadede Pakt’ın 
sağlıklı işlemesine engel olmuştur. 
1980’lere gelindiğinde Macaristan, 
Polonya ve Gorbaçov yönetimi al-
tında Sovyetler Birliği’ndeki reform-
lar sonucu Varşova Paktı’nın varlığı 
da sorgulanmaya başlanmış, Soğuk 
Savaş’ın sona ermesiyle birlikte Var-
şova Paktı da sona ermiştir.

Ekim 1990’da Demokratik Almanya 
Cumhuriyeti, Federal Almanya’ya 
dahil olmasıyla Varşova Paktı’ndan 
ayrılmıştır. 31 Mart 1991’de Pakt’ın 
diğer üyeleri askeri yapıyı sona er-
dirmişler ve nihai olarak da 1 Tem-
muz 1991’de de paktın sona erdi-
rilmesine karar verilmiştir. Varşova 
Paktı’nın eski üyeleri daha sonra 
NATO’ya üye olmuşlar, bir kısmı aynı 
zamanda Avrupa Birliği (AB) üye-
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si olarak çifte genişleme sürecinin 
parçası haline gelmişlerdir.
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Vatandaş Girişimi 
(Citizens’ Initiative) 

–A. Aslı BİLGİN–

Vatandaş girişimi, Birlik vatandaş-
larının Avrupa Birliği (AB) politika-
larına dahil olabilmelerini sağlamak 
amacıyla öngörülen ve Lizbon Ant-
laşması (2009) ile kurucu antlaş-
malara dahil olan bir yöntemdir. 
Vatandaş girişimi, Komisyon’un, 
yetki alanına giren bir konuda yasa-
ma tasarrufu teklifinde bulunması-
nı sağlamak için Birlik toplam Üye 
Devlet sayısının en az 1/4’ünden 
olmak üzere en az bir milyon Bir-
lik vatandaşının talepte bulunma-
sı olarak tanımlanabilir. Vatandaş 
girişiminin hayata geçirilebilmesi 

belli bir takım şekli şartların yerine 
getirilmesini gerektirmektedir. Va-
tandaş girişiminde bulunulabilmesi 
için öncelikle en az 7 farklı Üye Dev-
lette ikamet eden ve en az vatanda-
şı oldukları Üye Devletteki seçmen 
yaşında olan yedi vatandaşın bir 
araya gelmesiyle oluşacak Vatan-
daşlar Komitesi’ne ihtiyaç vardır. 
Bu komiteye Avrupa Parlamentosu 
üyeleri dahil olamadığı gibi, komite-
nin bir organizasyon tarafından da 
oluşturulması söz konusu değildir. 
İkinci aşamada yasama girişiminde 
bulunulması istenilen konunun öze-
ti, gerekçeleri, ilgili yasal mevzuat, 
komite üyeleri hakkında bilgiler ve 
girişimin başlığının Birliğin 24 resmi 
dilinden herhangi birinde hazırlana-
rak Komisyon’a başvurulması gerek-
mektedir. Komisyon, başvuru için 
gerekli koşulların sağlandığına emin 
olduktan sonra başvuru yapılmış sa-
yılır. Başvurunun kabul edilmesi için 
iki aylık bir süre içerisinde Komi-
te’nin oluşumu için gerekli koşulla-
rın varlığı ile girişimde bulunulması 
istenen konunun Komisyon’un giri-
şimde bulunma yetkisi kapsamında 
olup olmadığı, Birliğin değerleri ile 
Temel Haklar Şartı’na uygunluğu 
da incelenmektedir. Komisyon ta-
rafından belirtilen şartları haiz olan 
başvurular kabul edilir. Kabul edilen 
başvurular online olarak yayınlanır. 
Bu aşamadan sonra başvurunun 
kabul edildiği tarihten itibaren 6 ay 
içerisinde bir milyon imzanın top-
lanması için yürütülecek kampanya-
nın başlangıç tarihi tespit edilerek, 
en az 10 gün önceden Komisyon’a 
bilgi verilir. Böylece bir milyon im-
zanın toplanması için öngörülen bir 
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yıllık süre başlamış olur. Vatandaş 
girişimini destekleyenler yazılı veya 
online matbu formlar aracılığıyla 
desteklerini göstermelidir. Topla-
nan imzalar süresi içinde bir milyon 
veya daha fazla imzaya ulaştığında 
imzaların toplandığı ülkeler bazında 
gruplandırılarak üç ay içerisinde Üye 
Devletlerde bulunan yetkili otorite-
lere gönderilmeleri gerekmektedir. 
Yetkili otoritelere matbu formları 
incelemek üzere üç aylık süre tanın-
mıştır. Süre sonunda yetkili otorite-
lerden gelecek olan son sertifika-
nın da Komite’ye ulaşmasıyla, tüm 
belgeler Komisyon’a teslim edilir. 
Bundan sonraki aşamada başta Ko-
mite’nin de dahil olacağı Komisyon 
yetkilileri olmak üzere Avrupa Parla-
mentosu’nda oturumlar yapılarak, 
6 ay içerisinde Komisyon’un bu gi-
rişimle ilgili kararı beklenir. Kararın 
olumlu olması halinde konuyla ilgili 
yasama tasarrufu, yasama dışı ta-
sarruf veya konuya uygun başka bir 
tasarruf yapılmasına karar verilebi-
leceği gibi, vatandaş girişimi Komis-
yon tarafından ret de edilebilir. Bu 
süreçte Komisyon tarafından alınan 
tedbirler Avrupa Parlamentosu ta-
rafından değerlendirilebilir. 
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Vatandaşlık Temelinde 
Ayrımcılık Yasağı 
(Prohibition of 
Discrimination on 
Grounds of Nationality)

–İlke GÖÇMEN–

Vatandaşlık temelinde ayrımcılık ya-
sağı, iç pazara erişmeye yönelik tek-
niklerden negatif bütünleşmenin 
alt unsurlarından birisidir. Bu yasak, 
vatandaşlık temelinde doğrudan 
ayrımcılık yasağı ve vatandaşlık te-
melinde dolaylı ayrımcılık yasağı 
olarak ikiye ayrılmaktadır. 
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Vatandaşlık Temelinde 
Doğrudan Ayrımcılık 
Yasağı (Prohibition of 
Direct Discrimination on 
Grounds of Nationality)

–İlke GÖÇMEN–

Vatandaşlık temelinde doğrudan 
ayrımcılık yasağı, vatandaşlık teme-
linde ayrımcılık yasağının alt unsur-
larından birisi olup iç pazar huku-
kunda karşımıza çıkmaktadır. Bir ön 
tespit olarak, “vatandaşlık” terimi 
malların serbest dolaşımı, hizmet-
lerin serbest dolaşımı ve sermaye-
nin serbest dolaşımı bakımından 
aynı zamanda malın, hizmetin veya 
sermayenin “kökeni” anlamına gele-
bilmekte, iş kurma hakkı ve hizmet-
lerin serbest dolaşımı bakımından 
aynı zamanda Birlik şirketi yönün-
den “merkez” anlamına gelebilmek-
tedir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 
temel serbestîler ile ilgili ortak çer-
çeve kullanmaktadır. Herhangi bir 
somut uyuşmazlık yönünden, birin-
ci aşamada, o somut uyuşmazlık ile 
ilgili olan ve o uyuşmazlığı çözecek 
düzenleme getiren bir Avrupa Bir-
liği (AB) tasarrufu, yani pozitif bü-
tünleşme, var mı diye bakılır. Eğer 
varsa uyuşmazlık ona göre çözülür. 
Eğer yoksa ikinci aşamada, o somut 
uyuşmazlık temel serbestîlerden 
herhangi birisinin uygulama alanı 
içinde kalıyor mu diye bakılır. Eğer 
kalıyorsa üçüncü aşamada, o somut 
uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal ön-

lem, temel serbestîler bakımından, 
vatandaşlık temelinde doğrudan 
ayrımcılık veya vatandaşlık temelin-
de dolaylı ayrımcılık veya kısıtlama 
oluşturuyor mu diye bakılır. Eğer 
oluşturuyorsa dördüncü aşamada, o 
somut uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal 
önlem haklı gösterilebilir nitelikte 
mi diye –haklı gösterme– bakılır. 
Eğer haklı gösterilebilir nitelikte de-
ğilse AB hukukuna aykırılık oluşmuş 
demektir, dolayısıyla o önlem bir ke-
nara bırakılır ve somut uyuşmazlık 
temel serbestîler uyarınca çözülür.

Vatandaşlık temelinde doğrudan 
ayrımcılık yasağı yukarıdaki ortak 
çerçevenin üçüncü aşaması ile ilgi-
lidir. Yerleşik içtihat hukuku uyarın-
ca vatandaşlık temelinde doğrudan 
ayrımcılık, kural olarak, yasaktır. Bir 
ulusal önlem vatandaşlık kriterini 
hukuken bir ayrım kriteri olarak or-
taya koyuyorsa ortada vatandaşlık 
temelinde doğrudan ayrımcılık var 
demektir. Başka bir ifadeyle ihti-
laflı önlem; yerli mal, hizmet veya 
sermaye ile ithal mal, hizmet veya 
sermaye arasında köken temelinde 
veya vatandaş olan işçi, serbest çalı-
şan, hizmet sunan veya hizmet alan 
ve sermaye hareketinde bulunan ile 
göçmen olan işçi, serbest çalışan, 
hizmet sunan veya hizmet alan ve 
sermaye hareketinde bulunan ara-
sında vatandaşlık temelinde veya 
sicilde kayıtlı merkezi, idare merke-
zi ya da iş merkezi kendi ülkesinde 
bulunan bir tüzel kişi ile bir başka 
Üye Devlette bulunan bir tüzel kişi 
arasında merkez temelinde ayrımcı-
lık yapıyorsa vatandaşlık temelinde 
doğrudan ayrımcılık oluşur.
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Vatandaşlık temelinde doğrudan 
ayrımcılık, kural olarak, yasaktır. Va-
tandaşlık temelinde doğrudan ay-
rımcılık oluşturan bir ulusal önlem, 
yalnızca kurucu antlaşmadaki istis-
nalar temelinde ve orantılılık ilkesi 
ile uyumlu olmak kaydıyla haklı gös-
terilebilir. 

Vatandaşlık temelinde doğrudan 
ayrımcılık yasağına örnek olarak 
Rewe–Zentralfinanz kararı (Case 
4/75) ve Reyners kararı (Case 2/74) 
gösterilebilir. 
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Vatandaşlık Temelinde 
Dolaylı Ayrımcılık Yasağı 
(Prohibition of Indirect 
Discrimination on 
Grounds of Nationality)

–İlke GÖÇMEN–

Vatandaşlık temelinde dolaylı ay-
rımcılık yasağı, vatandaşlık teme-
linde ayrımcılık yasağının alt unsur-
larından birisi olup iç pazar huku-
kunda karşımıza çıkmaktadır. Bir ön 
tespit olarak, “vatandaşlık” terimi 
malların serbest dolaşımı, hizmet-
lerin serbest dolaşımı ve sermaye-
nin serbest dolaşımı bakımından 
aynı zamanda malın, hizmetin veya 
sermayenin “kökeni” anlamına 
gelebilmekte, iş kurma hakkı ve 
hizmetlerin serbest dolaşımı bakı-
mından aynı zamanda Birlik şirketi 
yönünden “merkez” anlamına gele-
bilmektedir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 
temel serbestîler ile ilgili ortak çer-
çeve kullanmaktadır. Herhangi bir 
somut uyuşmazlık yönünden, birin-
ci aşamada, o somut uyuşmazlık ile 
ilgili olan ve o uyuşmazlığı çözecek 
düzenleme getiren bir Avrupa Bir-
liği (AB) tasarrufu, yani pozitif bü-
tünleşme, var mı diye bakılır. Eğer 
varsa uyuşmazlık ona göre çözülür. 
Eğer yoksa ikinci aşamada, o somut 
uyuşmazlık temel serbestîlerden 
herhangi birisinin uygulama alanı 
içinde kalıyor mu diye bakılır. Eğer 
kalıyorsa üçüncü aşamada, o somut 
uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal ön-
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lem, temel serbestîler bakımından, 
vatandaşlık temelinde doğrudan 
ayrımcılık veya vatandaşlık temelin-
de dolaylı ayrımcılık veya kısıtlama 
oluşturuyor mu diye bakılır. Eğer 
oluşturuyorsa dördüncü aşamada, 
o somut uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulu-
sal önlem haklı gösterilebilir nitelik-
te mi diye –haklı gösterme– bakılır. 
Eğer haklı gösterilebilir nitelikte de-
ğilse AB hukukuna aykırılık oluşmuş 
demektir, dolayısıyla o önlem bir ke-
nara bırakılır ve somut uyuşmazlık 
temel serbestîler uyarınca çözülür.

Vatandaşlık temelinde dolaylı ay-
rımcılık yasağı yukarıdaki ortak çer-
çevenin üçüncü aşaması ile ilgilidir. 
Yerleşik içtihat hukuku uyarınca va-
tandaşlık temelinde dolaylı ayrımcı-
lık, kural olarak, yasaktır. Bir ulusal 
önlem, vatandaşlık kriterini huku-
ken bir ayrım kriteri olarak ortaya 
koymasa bile, fiilen sanki vatandaş-
lık kriteri getirilmiş gibi sonuç doğu-
ruyorsa ortada vatandaşlık temelin-
de dolaylı ayrımcılık var demektir. 
Başka bir ifadeyle ihtilaflı önlem; 
yerli mal, hizmet veya sermaye ile 
ithal mal, hizmet veya sermaye ara-
sında köken temelinde ayrımcılık 
yapmamakla birlikte veya vatandaş 
olan işçi, serbest çalışan, hizmet 
sunan veya hizmet alan ve serma-
ye hareketinde bulunan ile göçmen 
olan işçi, serbest çalışan, hizmet 
sunan veya hizmet alan ve serma-
ye hareketinde bulunan arasında 
vatandaşlık temelinde ayrımcılık 
yapmamakla birlikte veya sicilde ka-
yıtlı merkezi, idare merkezi ya da iş 
merkezi kendi ülkesinde bulunan bir 
tüzel kişi ile bir başka Üye Devlette 

bulunan bir tüzel kişi arasında mer-
kez temelinde ayrımcılık yapma-
makla birlikte, olayların büyük ço-
ğunluğunda yerliden ziyade ithalin 
veya vatandaştan ziyade göçmenin 
veya kendi tüzel kişisinden ziyade 
yabancı tüzel kişinin dezavantajına 
işliyorsa vatandaşlık temelinde do-
laylı ayrımcılık oluşur. 

Vatandaşlık temelinde dolaylı ay-
rımcılık, kural olarak, yasaktır. Va-
tandaşlık temelinde dolaylı ayrımcı-
lık oluşturan bir ulusal önlem, hem 
kurucu antlaşmadaki istisnalar 
hem de kamu yararına ilişkin ağır 
basan sebepler temelinde ve oran-
tılılık ilkesi ile uyumlu olmak kaydıy-
la haklı gösterilebilir. 

Vatandaşlık temelinde dolaylı ay-
rımcılık yasağına örnek olarak Com-
mission v Italy kararı (C–388/01) ve 
Oy AA kararı (C–231/05) gösterile-
bilir. 
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Veil, Simone (1927-2017) 

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Simone Veil, AB’nin temel değerleri 
ve Avrupa bütünleşmesine bağlılığı 
ile tanınmış ve bunların savunucu-
luğunu yapmış Fransız hukukçu ve 
siyasetçidir. İlklere imza atan Veil, 
1979 yılında, doğrudan seçilen ilk 
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı 
ve AP’nin ilk kadın Başkanı olarak 
göreve gelmiştir. (Bkz. Avrupa Birli-
ği’nin Öncüleri)

1927 yılında Fransa’nın Nice şeh-
rinde dünyaya gelen Simone Jacob, 
gençlik yıllarında İkinci Dünya Sa-
vaşı’ndan oldukça kötü etkilenmiş, 
kendisi ve ailesinin diğer üyeleri 
1944’te tutuklanarak Nazi toplama 
kamplarına gönderildikten sonra 
iki kız kardeşi ile birlikte sağ kur-
tulurken, annesi, babası ve erkek 
kardeşini kamplarda kaybetmiştir. 
1945 yılında Paris’e dönen Veil, Pa-
ris Sciences Po Üniversitesi’nde hu-
kuk ve siyasal bilgiler eğitimi almış, 
1946’da Antoine Veil ile evlenmiştir. 

Veil, 1974-1979 yılları arasında 
Cumhurbaşkanı Valery Giscard 
d’Estaing döneminde kurulan Chi-
rac ve Barre hükümetlerinde sağlık 
bakanlığı yapmıştır. Bu görevi sıra-
sında, Fransa’da kürtajın yasallaş-
tırılması için mücadele vermiş ve 
daha sonra Veil Yasası (la loi Veil) 
olarak anılan yasayı bütün sert tep-
kiler ve eleştirilere rağmen savu-
narak, Fransa Parlamentosu’ndan 
geçirmiş ve kürtajın yasallaşmasını 

sağlayan bakan olarak Fransa tarihi-
ne geçmiştir. Bakanlığı döneminde 
kadın hakları alanında çalışmalar 
yapmıştır. 

Veil 1979’da AP’ye seçilmiş (1979-
1984) ve AP Başkanı (1979-1982) 
olmuştur. Veil, AP’de başkanlık gö-
revinin dışında, hukuk işleri komi-
tesi başkanı ve çevre, siyasi ilişkiler, 
dış ilişkiler ve güvenlik komiteleri ve 
insan hakları alt komitesi üyeliği gö-
revlerini de yürütmüş, ayrıca 1990 
yılında kurulan, Almanya’nın yeni-
den birleşmesiyle ilgili özel komite-
nin de üyesi olmuştur. AP’de Fransa 
ve Almanya arasında uzlaşmanın 
ve barışın yanı sıra AB bütünleşme-
sinin ilerletilmesi için büyük çaba 
sarf eden Veil, 1981 yılında Avrupa 
bütünleşmesine katkıda bulunan-
lara verilen Charlemagne ödülünü 
almıştır. 1998 yılında Anayasa Kon-
seyi üyeliğine seçilmiş ve bu görevi, 
2007 yılında görev süresi doluncaya 
kadar sürdürmüştür. 2001-2007 yıl-
ları arasında soykırım anısına kuru-
lan vakfın (Fondation pour la Me-
moire de la Shoah) ilk başkanlığını 
yapmıştır. 2005’te Avrupa Anayasal 
Antlaşması lehinde kampanya yü-
rütmüştür. 

2008 yılından itibaren Fransız Aka-
demisi’ne (Académie Française) 
seçilen Veil’ın akademi üyeleri için 
hazırlanmış tören kılıcına üç şey ka-
zınmıştır: Auschwitz toplama kam-
pındaki numarası; Fransa Cumhuri-
yeti’nin mottosu: “Özgürlük, Eşitlik, 
Kardeşlik” (Liberté, Egalité, Frater-
nité) ve AB’nin mottosu: “Çeşitlilik 
içinde Birlik”. 2011’de Veil onuru-
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na, AP’nin Brüksel’deki merkez bi-
nasının önündeki meydana Agora 
Simone Veil adı verilmiş, 2012’de 
ise Veil, Legion d’honneur’un Bü-
yük Haç’ına (Grand Croix) layık gö-
rülmüştür. Ölümünün ardından 30 
Haziran 2017’de AP Başkanı Antonio 
Tajani, Veil’i “AP’nin büyük Başkanı, 
Avrupa’nın vicdanı, antisemitizm 
mücadelecisi ve kadın hakları koru-
yucusu. O’nun antisemitizm ve ka-
dınlar hakkındaki fikirleri bugünlere 
ulaşmıştır” şeklinde anmıştır. 

2017’de vefatından sonra Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Mac-
ron’un kararıyla Veil’in ve eşinin 
naaşı 1 Temmuz 2018 tarihinde 
Panthéon anıt mezarlığına defnedil-
miştir. 
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Vergi Uyumlaştırması 
(Tax Harmonisation)

–Ceran ARSLAN OLCAY–

Vergi uyumlaştırılması, Üye Devlet-
lerin vergilendirme sistemlerinin ya-
kınsamasını ifade etmektedir. 

Dört serbestinin (malların, hizmet-
lerin, işçilerin ve sermayenin serbest 
dolaşımı) sağlanması ve bu yolla 
serbest ticaretin önündeki tüm en-
gellerin kalkması Tek Pazar oluştur-
manın en önemli unsurlarıdır. Fakat 
sözkonusu engellerin kalkması bile 
vergi mevzuatlarındaki farklılıklar 
dolayısıyla engel teşkil edebilmekte-
dir. Bu yolda gümrük vergilerinin ve 
eş etkili kaldırılmış olması da yeterli 
olmayabilir. Dolayısıyla, serbest do-
laşıma engel olmaması ve serbest 
rekabeti bozmaması amacıyla, Av-
rupa Birliği’nin (AB) vergi sistemi de 
Tek Pazarı destekleyecek nitelikte 
olmalıdır. Ancak, ulusal hükümetle-
rin vergilendirme yetkilerini kendi 
çıkarları doğrultusunda kullanma 
isteği, rekabetçi vergi politikalarının 
doğmasına yol açmakta ve AB’nin 
kuruluş amacı ile çelişmektedir.

Vergi uyumlaştırılmasına ihtiyaç 
duyulan en önemli gösterge, vergi 
yükü kavramıdır. Vergi yükü, bir yıl 
içinde toplanan kamu gelirlerinin o 
ülke gayri safi yurt içi hasılasına ora-
nını ifade eder. Ülke ekonomisinde 
kaynakların ne kadarının kamu ku-
ruluşları tarafından vergi olarak alın-
dığını gösterir. AB üyesi ülkelerde bu 
oranlar farklılık göstermektedir.
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AB vergi hukuku, yeni hukuki norm-
lar getirerek değil, üye ülkelerin 
ulusal vergi hukuku mevzuatlarını 
uyumlaştırarak meydana gelmiştir. 
Üye Devletlerin vergilendirme sis-
temi, dört özgürlük ile ilişkilendiri-
lecek olursa, üye ülkeler arasındaki 
mal ve hizmetlerin serbest dolaşı-
mını etkileyen, KDV, tüketici vergisi, 
gümrük vergisi gibi dolaylı vergiler 
büyük ölçüde uyumlaştırılmıştır. 
Ancak kişilerin ve sermayenin ser-
best dolaşımını etkileyen, kurumlar 
vergisi, sermaye vergisi, gelir vergisi 
ve sosyal güvenlik katkıları gibi do-
laysız vergiler uyumlaştırılmamıştır. 
Dolaysız vergilerin uyumlaştırılması, 
üretim faktörlerinin ve mali kaynak-
ların verimli bir şekilde kullanılması 
açısından önemlidir. AB, üye dev-
letlerin vergi rekabeti yaratmasını 
istememektedir. Bu nedenle dolay-
lı vergiler alanında Birlik organları 
yetkilendirilmiştir. Ancak dolaysız 
vergiler konusunda Birlik organları 
açık biçimde yetkilendirilmemiştir.

Üye Devletlerin vergi rejimleri ara-
sındaki farklar, Üye Devletlerin ver-
gilendirme alanında politika yapma 
yetkilerini uluslarüstü bir organa 
devretmekten çekinmeleri, vergi ile 
ilgili konularda karar alınmasının oy-
birliği esasına dayanması süreci zor-
laştıran etkilerin başlıcalarıdır.

Tüm zorluklara rağmen, AT’yi kuran 
Antlaşma’nin 3/h maddesi, ortak 
pazarın ihtiyacı olduğu ölçüde mev-
zuatların birbirine yakınlaştırmasını 
öngörür. Ayrıca aynı maddenin 93. 
ve 94. maddelerinde de dolaylı ve 
dolaysız vergilerin, yakınlaştırılma-

sının hukuki dayanaklarına değinil-
miştir.
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Visegrad Grubu  
(Visegrád Group) 

–Zafer Can DARTAN–

“Visegrad Dörtlüsü” veya kısaca 
“V4” olarak da bilinen Visegrad Gru-
bu, Çekya, Slovakya, Macaristan ve 
Polonya arasında bölgesel bir ortak-
lıktır. Visegrad Grubunun temelleri, 
15 Şubat 1991’de Çekoslovakya, 
Macaristan ve Polonya arasında im-
zalanan işbirliği anlaşmasına dayan-
maktadır. Çekoslovakya’nın 1993 
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yılında Çekya ve Slovakya olarak 
ikiye ayrılmasıyla, grubun üye sayısı 
da üçten dörde çıkmıştır. Adını Ma-
caristan’ın Visegrad şehrinden alan 
grup, yılda iki kez toplanmakta ve 
çalışmalarını her yıl dönüşümlü ola-
rak üye ülkelerden birinin başkanlı-
ğında yürütmektedir. 

Visegrad Grubu ile ilgili AB resmi 
web sitesinde yer alan bilgiye göre; 
grubun kuruluş amacı; başlangıç-
ta Doğu Blokunun yıkılması son-
rası ortaya çıkan ortak sorunların 
ele alınması, Avrupa Birliği (AB) ve 
NATO üyeliği ve üye ülkeler ara-
sında ekonomik ve kültürel birliğin 
güçlendirilmesi olmuştur. Grup, üye 
ülkelerin önce 1999 yılında NATO’ya 
(Slovakya 2004’te), 1 Mayıs 2004’te 
AB’ye üye olmasıyla hedeflerini 
yenilemiştir. 1999’da Bratislava’da 
kurulan Visegrad fonu kapsamında, 
üniversite ve doktora öğrencileri 
başta olmak üzere akademisyenlere 
de burs verilmiştir. Grubun sonraki 
hedefleri ise AB’ye ekonomik uyu-
mun ilerletilmesi ve güçlendirilme-
si, yabancı yatırımcıların bölgeye 
olan ilgisinin artırılması, AB ve özel-
likle NATO çerçevesinde ABD ile iliş-
kilerin güçlendirilmesi, NATO içinde 
kolektif savunmanın sağlanması, 
enerji politikasında işbirliğinin güç-
lendirilmesi, terörle mücadele ve 
son olarak da göç konusunda ortak 
bir duruş sağlamak olarak belirlen-
miştir.

Visegrad Grubu içerisinde Avro’yu 
kullanan tek ülke Slovakya’dır. Gru-
ba mensup ülkeler Avrupa bütün-
leşmesine yönelik farklı tutumlar 

sergilemektedir. Slovakya ve Çekya 
Avrupa dostu bir politika izlerken, 
grubun diğer üyeleri Polonya ve 
Macaristan ise daha çok AB şüp-
hecisi (Bkz. Avrupa Şüpheciliği) 
bir politika izlemektedir. Visegrad 
Grubu ülkeleri, 2015 yılında patlak 
veren göç krizinin ele alınmasında 
diğer AB ülkeleriyle görüş ayrılığı-
na düşmüştür. Visegrad ülkeleri, 
mültecilerin AB ülkelerine yeniden 
yerleştirilmesi uygulamasına karşı 
çıkmıştır. Avrupa Komisyonu, 17 
Haziran 2015 tarihinde, mültecile-
rin yeniden yerleştirilmesi konusun-
daki yükümlülüklerini yerine getir-
medikleri gerekçesiyle 16 mülteciyi 
yeniden yerleştiren Slovakya dışın-
daki Visegrad ülkeleri hakkında ihlal 
prosedürü başlatmış ve daha sonra 
bu ülkeleri Avrupa Birliği Adalet Di-
vanı’na sevk etmiştir. 

Visegrad Grubu ülkelerinden Ma-
caristan ve Polonya’da kabul edilen 
tartışmalı reformlar, bu iki ülkenin 
hukukun üstünlüğüne bağlılığı ko-
nusunda soru işaretleri yaratmakta 
ve AB çevrelerince endişeyle karşı-
lanmaktadır. 
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Vize Kolaylığı   
(Visa Facilitation) 

–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–

Vize kolaylığı, Avrupa Birliği (AB) 
vize politikasının bir parçası olarak, 
üçüncü ülke vatandaşlarına Üye 
Devletlerden transit geçişlerinde 
veya Üye Devletlere ilk giriş tarih-
lerinden itibaren başlayan altı aylık 
süre içinde en çok üç ay kalma imkâ-
nı tanınmasında kolaylaştırılmış bir 
vize usulünün uygulanması olarak 
ifade edilebilir. Söz konusu imkân, 
AB ile üçüncü ülkeler arasında yapı-
lan vize kolaylığına ilişin uluslararası 
anlaşmalarda düzenlenmektedir. 

Vize kolaylığı anlaşmaları ile AB’de 
yasa dışı göçün önlenmesinin aracı 
olarak kabul edilen geri kabul anlaş-
maları arasında önemli bir bağlantı 
mevcuttur. Zira, AB, 2000’li yılların 
başından bu yana, vize kolaylığını 
geri kabul anlaşması yapmak istedi-
ği üçüncü ülkelere karşı teşvik aracı 
olarak kullanmaktadır. Bu anlamda, 
geri kabul anlaşmaları ile vize kolay-
lığı arasında böyle bir bağlantı, ilk 
kez 2004 ve 2005 yıllarında sırasıyla 
Rusya ve Moldova’yla yapılan geri 
kabul anlaşmalarının müzakerele-
rinin durma noktasına gelmesi se-
bebiyle kurulmuş, yine 2003 tarihli 
Selanik Zirvesi’nin ardından beş Batı 
Balkan ülkesi (Arnavutluk, Bosna 
Hersek, Makedonya, Karadağ, Sır-

bistan) ile geri kabul anlaşması mü-
zakereleri başlatılarak, eş zamanlı 
olarak öngörülen vize serbestisi sü-
recinin ilk aşaması olarak vize kolay-
lığı kabul edilmiştir. 

Konsey’in 21 Aralık 2005 tarihli 
kararıyla vize kolaylığı konusunda 
ortak bir yaklaşımın benimsendiği 
görülmektedir. Söz konusu kararda 
vize kolaylığı tanınması bakımından 
genel bir kural getirilmemiş, üçün-
cü ülkelerin durumunun münferit 
şekilde değerlendirileceği ve böyle 
bir değerlendirmede AB’nin aday 
ülkelerle, Avrupa bakış açısına sa-
hip olan ülkelerle, Avrupa Komşu-
luk Politikası’nın kapsamında olan 
ülkelerle ve stratejik işbirliği bulu-
nan ülkelerle ilişkisinin dikkate alı-
nacağı ifade edilmiştir. Karara göre, 
vize kolaylığı anlaşmasının yapıla-
bilmesinin şartı, AB ile söz konusu 
üçüncü ülke arasında bir geri kabul 
anlaşmasının varlığı olmakla birlik-
te, böyle bir anlaşmanın varlığı ya 
da üçüncü ülkenin geri kabul anlaş-
ması yapmak yönünde istekli olması 
tek başına vize kolaylığı anlaşması-
nın müzakere sürecinin başlaması 
için yeterli olmamakta, AB’nin geri 
kabul anlaşmasının yapılması veya 
uygulanmasını sağlamak üzere ön-
celikle siyasi, ekonomik, ticari ni-
telikteki veya kalkınma politikasına 
ilişkin diğer araçları kullanması bek-
lenmektedir. Diğer yandan, AB’nin 
bir üçüncü ülke ile vize kolaylığı mü-
zakerelerine başlamasında –diğer-
lerinin yanı sıra– taraflar arasında 
geri kabul anlaşmasının yürürlükte 
olup olmadığı veya müzakerelerinin 
aktif şekilde devam edip etmediği, 
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dış ilişkilere ilişkin hedefler, mevcut 
iki taraflı anlaşmaların ne şekilde 
uygulanageldiği, Özgürlük, Güven-
lik ve Adalet Alanı ile ilgili mesele-
lerde (sınır yönetimi, belge güven-
liği, göç ve iltica, terörizm, organize 
suç ve yolsuzlukla mücadele gibi) 
kaydedilen ilerleme, güvenlik kaygı-
ları, göç hareketleri ve vize kolaylığı 
anlaşmasının etkileri gibi unsurlar 
dikkate alınmaktadır. 

Vize kolaylığı anlaşmaları, AB’ye gi-
rişlerinde vizeye tâbi olan üçüncü 
ülke vatandaşları bakımından, ilgili 
üçüncü ülkenin vize politikası, bi-
ometrik pasaport kullanımı ve fiili 
problemlere göre değişebilmekle 
birlikte, çoğunlukla, bona fide ziya-
retçi olarak anılan belirli kişi grupları 
(resmi heyetlere dahil olan temsilci-
ler, iş insanları, tren mürettebatı, 
gazeteciler, bilimsel, kültürel, sanat-
sal, sportif faaliyetlere katılacaklar, 
ikiz şehir programlarına katılacaklar, 
bir Üye Devlette yasal olarak mukim 
olan diğer âkit devlet vatandaşını 
ziyaret amacı bulunan yakın akraba-
lar (ebeveynler, çocuklar, torunlar), 
cenazeye katılacak yakınlar, tedavi 
görmek amacıyla gelen kişiler gibi) 
bakımından vize başvurusunda ta-
lep edilen belgelerin azaltılması, 
vize ücretinin düşürülmesi veya ta-
lep edilmemesi, vize başvurularının 
daha kısa sürede değerlendirilmesi 
veya daha uzun geçerliliğe sahip çok 
girişli vizenin verilmesi gibi usuli bir 
takım kolaylıkların tanınmasına iliş-
kindir. 

Bununla birlikte, söz konusu anlaş-
malar, vize başvurusu yapma gerek-

liliği, biometrik verilerin sağlanma-
sı, geçerli bir seyahat belgesinin ve 
sağlık sigortasının varlığı gibi AB’nin 
vize başvuruları bakımından uygula-
nan genel nitelikli kurallarına ilişkin 
herhangi bir muafiyet getirmediği 
gibi, vize başvurusunun değerlen-
dirilmesine ilişkin maddi şartlar (Sc-
hengen Bilgi Sisteminde yapılacak 
denetimler ile kamu düzeni, kamu 
güvenliği ve kamu sağlığına aykı-
rı bir durumun olup olmadığı gibi) 
bakımından da herhangi bir kolay-
lık sağlamamaktadır. Bugün, AB ile 
Rusya (2007), Ermenistan (2014) ve 
Azerbaycan (2014) arasında vize ko-
laylığı anlaşmaları yürürlüktedir. 
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Vize Muafiyeti   
(Visa Liberalisation)

–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–

Avrupa Birliği (AB) vize politikasının 
bir parçası olarak, Üye Devletlere 
girişlerinde vize istenecek ülkele-
re ilişkin ilk düzenleme, Maastri-
cht Antlaşması’nın (1993) getirdiği 
değişiklikler sonucunda, Avrupa 
Topluluğu (AT) Antlaşması’nın 100c 
hükmü çerçevesinde 1995 yılında 
kabul edilen 2317/95 sayılı Konsey 
Tüzüğü’dür. Söz konusu Tüzük, Üye 
Devletlere girişlerinde vatandaşları 
vize yükümlülüğüne tâbi olan üçün-
cü ülkeleri listelemiş, ancak aynı za-
manda Üye Devletlere söz konusu 
listede bulunmayan ülkelerin vatan-
daşları bakımından da vize yüküm-
lülüğü öngörmek konusunda yetki 
tanımıştır. Amsterdam Antlaşması 
(1999) ile Schengen müktesebatının 
kurucu antlaşmalara dahil edilme-
sinden sonra Konsey, 2317/95 sayılı 
Tüzüğün yerine geçmek üzere, vize 
listelerine ilişkin yeknesaklığın sağ-
lanması amacını taşıyan 539/2001 
sayılı Tüzüğü kabul etmiş, böylece 
vatandaşları Üye Devletlerin dış sı-
nırlarından geçerken vizeye tâbi 
olan ve olmayan üçüncü ülkeler tes-
pit edilmiştir. 539/2001 sayılı Tüzük, 
sonraki zamanlarda çeşitli defalar 
tadil edilmiştir. 

Lizbon Antlaşması (2009) sonrasın-
da konuyu Avrupa Birliği’nin İşleyi-
şi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) 
77(2)(a) hükmü çerçevesinde 2018 
yılında kabul edilen 2018/1806 sa-

yılı Tüzük düzenlemektedir. Söz ko-
nusu düzenleme “vize” kavramını, 
“bir Üye Devlet tarafından transit 
geçiş veya Üye Devlet ülkesine ilk 
giriş tarihinden itibaren altı aylık bir 
dönemde en çok üç ay kalma hakkı 
veren yetki” olarak tanımlamakta ve 
I ve II numaralı EK’lerinde, sırasıy-
la, vatandaşları Üye Devletlerin dış 
sınırlarından geçerken vize yüküm-
lülüğüne tâbi olan (“kara liste”) ve 
olmayan (“beyaz liste”) üçüncü ülke-
leri sıralamaktadır. 

AB tarafından üçüncü ülke vatan-
daşları bakımından vize yükümlülü-
ğü öngörülmesi veya vize muafiyeti 
tanınması esas itibariyle siyasi nite-
likte bir karar olup, söz konusu karar, 
dış politikaya ilişkin mülahazaların, 
güvenlik risklerinin ve olası düzensiz 
göç akınlarının dikkate alınmasıyla 
şekillenmektedir. Bu çerçevede, AB, 
üçüncü ülkelerle arasındaki ilişkiye 
bağlı olarak ve farklı yasal temeller 
çerçevesinde vize yükümlülüğünü, 
söz konusu ülke vatandaşları bakı-
mından vize kolaylığı sağlamak veya 
vize muafiyeti tanımak suretiyle yu-
muşatabilmektedir. Bu kapsamda 
Üye Devletlere vizesiz giriş imkânı, 
ilgili üçüncü ülkeyle katılım sürecinin 
başlaması (örneğin 2001 yılı itibariy-
le AB’ye katılım süreçleri çerçevesin-
de Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuri-
yeti, Estonya, Macaristan, Letonya, 
Litvanya, Malta, Poloya, Romanya, 
Slovakya, Slovenya) veya söz konusu 
imkânı düzenleyen bir uluslararası 
anlaşmanın varlığı (örneğin, AB ile 
İsviçre arasında kişilerin serbest do-
laşımını öngören 2002 tarihli anlaş-
ma ya da AB’nin Antigua ve Barbu-
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da, Barbados, Bahamalar, Çin Halk 
Cumhuriyeti, Seyşeller, Brezilya, Ko-
lombiya, Solomon Adaları, Tuvalu, 
Peru, Tonga, Grenada gibi pek çok 
ülkeyle karşılıklı olarak kısa dönem 
vizelerinin kaldırılması amacıyla ya-
pılan anlaşmalar) gibi farklı gerekçe-
lere dayanabilmektedir. 

Son yıllarda ise, AB’nin, koşulluluk 
ilkesi çerçevesinde yakın coğrafya-
sındaki üçüncü ülkelerle başlattığı 
vize serbestisi diyalogları çerçeve-
sinde geri kabul anlaşmalarının ya-
pılmasına ve AB tarafından öngörü-
len diğer şartların (belge güvenliği, 
sınır güvenliği, göç yönetimi, kamu 
düzenine ilişkin meseleler, temel 
hakların korunması gibi) yerine gel-
mesine bağlı olarak söz konusu ülke 
vatandaşlarına vize muafiyeti tanı-
dığı görülmektedir. Bu kapsamda, 
AB, Batı Balkanlar ve Doğu Avrupa 
ülkeleriyle yürüttüğü vize serbestisi 
diyaloglarının sonucu olarak söz ko-
nusu ülke vatandaşlarına Schengen 
alanına girişlerinde önce vize kolay-
lığı daha sonra ise kısa dönem vize-
ler bakımından muafiyet tanımıştır: 
Arnavutluk (2010), Bosna– Hersek 
(2010), Makedonya (2009), Karadağ 
(2009), Sırbistan (2009), Moldova 
(2014), Ukrayna (2017) ve Gürcis-
tan (2017). Bilindiği üzere, 16 Aralık 
2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 
ile AB Arasında İzinsiz İkamet Eden 
Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaş-
ma (Geri Kabul Anlaşması) imzalan-
mış, eş zamanlı olarak ise Vize Ser-
bestisi Diyaloğu başlatılmıştır. Vize 
Serbestisi Yol Haritası çerçevesinde 
yürütülmekte olan Vize Serbestisi 
Diyaloğu, Türk vatandaşlarının Sc-

hengen ülkelerine kısa süreli seya-
hatlerinde (180 gün içinde 90 güne 
kadar) vize muafiyetinin sağlanma-
sını amaçlamaktadır. 
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Vize Serbestisi Diyalogu 
(Visa Free Dialogue)

–İlke GÖÇMEN–

Vize serbestisi diyalogu, en iyi, Tür-
kiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında-
ki vize meselesi üzerinden okunabi-
lir. Vize, ana hatlarıyla, süre teme-
linde kısa süreli ve uzun süreli vize 
olarak ve amaç temelinde kazançlı 
etkinliklerde bulunma ve bulunma-
ma ile ilgili vize olarak ikiye ayrılabi-
lir. Çoğunlukla, kısa süreli ve kazanç-
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lı etkinliklerde bulunmama ile ilgili 
vizeler ve uzun süreli ve kazançlı 
etkinliklerde bulunma ile ilgili vize-
ler birbirileri ile denk düşmektedir. 
Her bir devletin 1950’li yıllardan bu 
yana Türk vatandaşlarına karşı vize 
uygulayıp uygulamadığını, uygu-
lamaktaysalar da hangi koşullarla 
uyguladığını bilmek mümkün gö-
zükmemektedir. Bununla birlikte, 
anlatımı kolaylaştırmak adına bir 
genelleme yapılırsa, üye devletler, 
1980’li yıllar ile birlikte Türk vatan-
daşlarına kısa süreli / kazançlı et-
kinliklerde bulunmama ile ilgili vize 
uygulamasını başlatmış ve AB bu 
uygulamayı sürdürmüş gözükmek-
tedir. Üye devletler, çoğunlukla, en 
baştan Türk vatandaşlarına uzun 
süreli / kazançlı etkinliklerde bulun-
ma ile ilgili vize uygulamasında bu-
lunuyor gözükmektedir. 

Türk vatandaşlarına karşı vize uygu-
lamasının Türkiye ile AB arasındaki 
Ankara Anlaşması temelindeki or-
taklık hukukuna uygun olup olma-
dığı uzun süre tartışmalı olmuştur. 
Konuyla ilgili olarak Türkiye – Av-
rupa Birliği Ortaklığı: Türk İşçileri 
ve Türkiye – Avrupa Birliği Ortak-
lığı: İş Kurma ve Hizmet Sunma 
başlıkları da ayrıca incelenebilir. 
Bununla birlikte, öz olarak, Ankara 
Anlaşması, taraflar arasında kişile-
rin ve hizmetlerin serbest dolaşımı 
ihtimalini, yani işçilerin serbest do-
laşımı, iş kurma hakkı ve hizmet-
lerin serbest dolaşımı ihtimalini 
öngörmektedir. Bununla birlikte, 
ortaklık ile bu yönde nihai adımlar 
atılamamıştır. Buna karşın, bu üç 
serbest dolaşım yönünden, Katma 

Protokol (md. 41) ve Ortaklık Kon-
seyi Kararları (2/76 sayılı Karar md. 
7 ve 1/80 sayılı Karar md. 13) ile 
yeni kısıtlama getirme yasağı (stan-
dstill) hükümleri getirilmiştir. Buna 
göre, ana hatlarıyla, bu serbestiler 
üstüne yeni kısıtlamalar getirmek 
yasaktır. Avrupa Birliği Adalet Diva-
nı’nın (ABAD) konuyla ilgili pek çok 
kararı mevcut olup bunlara örnek 
olarak Soysal davası (C-228/06), 
Demirkan davası (C-221/11), De-
mir davası (C-225/12) ve Dogan 
davası (C-138/13) kararı örnek ola-
rak gösterilebilir. 

ABAD kararlarına göre standstill hü-
kümleri bir ülkeye girmekte maddi 
hak vermemektedir, ancak Türk va-
tandaşlarının üye devlet ülkesine 
ilk kez girişine yönelik maddi veya 
usuli koşullara, dolayısıyla vizenin 
kendisine veya koşullarına, uygu-
lanabilmektedir. Türk işçileri, iş ku-
ranlar, hizmet sunucuları ve hizmet 
sunucunun iş gücü bu hükümleri 
ileri sürebilir olmakla birlikte, bu 
hükümler üç önemli kısıta sahiptir. 
Birincisi, hizmet alıcılar, örneğin 
turistler, yani kısa süreli olarak ka-
zançlı etkinliklerde bulunmayanlar, 
bu hükümlerin kapsamı dışında tu-
tulmuştur. İkincisi, yalnızca yeni kı-
sıtlamalar kural olarak yasaktır, bir 
başka ifadeyle bir üye devlet refe-
rans tarihinde (örneğin Katma Pro-
tokol için ilk dokuz devlet bakımın-
dan 1973 yılı) ilgili Türk vatandaşla-
rına vize uyguluyorsa, aynı koşulları 
altında, uygulamaya devam ede-
bilir. Üçüncüsü, yeni kısıtlamalar, 
meşru sebep temelinde ve orantı-
lılık ilkesine uygun olmak kaydıyla 
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haklı gösterilebilir. Sonuç olarak, 
belirli Türk vatandaşları, belirli ko-
şullar altında standstill hükümleri 
temelinde vizenin kendisine veya 
koşullarına itiraz edebilir, ancak bu 
hükümler pratikteki etkileri itibariy-
le oldukça sınırlandırılmıştır. 

Bu arka planda, Türkiye ile AB 16 
Aralık 2013 tarihinde bir yandan 
Geri Kabul Anlaşması’nı imzalamış, 
diğer yandan Vize Serbestisi Diyalo-
ğu başlatmıştır. Orijinal plana göre 
1 Ekim 2017 tarihinde, Türkiye 72 
kriter içeren, ve kriterlerinden bir 
tanesi de Geri Kabul Anlaşması’nın 
tam olarak uygulanması –dolayısıy-
la öz olarak üçüncü ülke vatandaş-
larının ülkeden transit geçişi halinde 
geri kabulü yükümlülüğünün uygu-
lanması– olan, Vize Serbestisi Yol 
Haritasını yerine getirecektir. AB, 1 
Ekim 2017 tarihinde, bunun karşı-
lığında Türk vatandaşlarına yönelik 
Schengen vizesini, dolayısıyla kısa 
süreli / kazançlı etkinliklerde bulun-
mama ile ilgili vizeyi kaldıracaktır. 
Ana hatlarıyla, Türk vatandaşları iş, 
ailevi ya da turistik amaçlı kısa süre-
li ziyaretlerinde (180 gün içinde 90 
güne kadar) vizesiz seyahat edebile-
cektir. 2015 ve 2016 yıllarındaki Tür-
kiye – Avrupa Birliği Zirveleri ile 1 
Ekim 2017 tarihi daha öne çekilmiş-
tir. Buna paralel olarak Komisyon, 
4 Mayıs 2016 tarihinde Türk vatan-
daşları yönünden Schengen vizesi-
ni kaldırmak amacıyla Vize Listesi 
Tüzüğü’nde değişiklik önermiştir, 
ama aynı zamanda Yol Haritasındaki 
kriterlerden bir kısmının hala kar-
şılanmadığı notunu da düşmüştür. 
Olağan yasama usulüne tabi olan 

bu değişiklik, ancak Avrupa Par-
lamentosu ve Konsey tarafından 
gerekli işlemleri takiben gerçekle-
şebilecektir, ancak henüz bu yönde 
adım atılmamıştır. Türkiye tarafın-
da, en son, 18 Eylül 2019 tarihinde 
yayımlanan 2019/19 sayılı ve “AB 
ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci” 
konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 
bulunmaktadır. Öte taraftan, en son 
2020 tarihli Türkiye Raporu uya-
rınca Türkiye 6 kriteri hala yerine 
getirmemiştir: yolsuzlukla mücade-
le, tüm AB üyesi devletler ile cezai 
konularda adli işbirliği, Europol ile 
yoğunlaştırılmış işbirliği, veri koru-
ma mevzuatında değişiklik, terörle 
mücadele mevzuatında değişiklik 
ve AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşma-
sı’nın tüm hükümleriyle ve tüm üye 
devletler karşı uygulanması. 
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Vize Politikası   
(Visa Policy)

–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–

Avrupa Birliği’nde (AB) Üye Dev-
letler arasındaki iç sınırların kaldırı-
larak kişilerin serbest dolaşımının 
sağlanmasının temel unsurlarından 
biri, ortak vize politikasının kabulü-
dür. 1985 tarihli Schengen Anlaşma-
sı, Anlaşma’yı tamamlamak üzere 
1990 yılında imzalanan Schengen 
Konvansiyonu, Konvansiyon ile ku-
rulan Yürütme Komitesi kararları 
ile Yürütme Komitesinin karar alma 
yetkisi tanıdığı organlarca yapılan 
düzenlemelerden oluşan Schengen 
müktesebatı, Schengen ülkeleri ara-
sında iç sınır kontrollerinin kaldırıl-
masının yanı sıra Schengen ülkeleri 
ile üçüncü ülkeler arasındaki dış 
sınırları güçlendirmeyi, Schengen 
ülkelerinde yasal olarak bulunan ki-
şilerin söz konusu ülkeler arasında 
serbest dolaşımını ve kısa dönem 
vizelerle ilgili olarak ortak bir politi-
kanın kabulünü amaçlamıştı. 

Maastricht Antlaşması (1993), ken-
disinden önce hükümetlerarası nite-
likli söz konusu adımlarla oluşturul-
maya çalışılan ortak vize politikasını, 
daha resmi bir çerçeveye oturtması 
bakımından önemlidir. Ancak Ma-
astricht Antlaşması’yla, AB’nin üç 
sütunlu yapısı içerisinde vize politi-
kasının düzenlenmesi, iki parçalı bir 
durum arz etmiş, Antlaşma, vize lis-
teleri ile ortak vize formatının oluş-
turulması konusunda Avrupa Toplu-
luğu’nun (AT) yetkisini kabul ederek 

söz konusu konuları AB’nin birinci 
sütununda düzenlerken, vize poli-
tikasına ilişkin diğer konular AB’nin 
hükümetlerarası niteliği haiz olan 
Adalet ve İç İşlerinde İşbirliği’ne iliş-
kin üçüncü sütununda yer almıştı. 

Amsterdam Antlaşması (1999) ile 
getirilen değişiklikler sonucunda ise, 
Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Ala-
nı’nın oluşturulması amacı uyarınca 
vize politikası, AB’nin birinci sütu-
nu altında bir bütün olarak kabul 
edilmiş, Antlaşma ayrıca Schengen 
müktesebatını kurucu antlaşmaya 
dahil etmiştir. Amsterdam Antlaş-
ması’yla birlikte, AT kurumları, üç 
ayı geçmeyen kalışlar bakımından 
vizeye ilişkin kuralları düzenleme 
yetkisiyle donatılmış, bu kapsamda 
kendilerine, vatandaşları AB’nin dış 
sınırlarını geçerken vize gereken ve 
gerekmeyen üçüncü ülkelerin liste-
sini kabul etme ve Üye Devletlerce 
vize düzenlenmesine ilişkin usul ve 
koşulları, yeknesak vize formatını ve 
tek tip vizeye ilişkin kuralları belirle-
me yetkisi tanınmıştır (AT Antlaşma-
sı md. 62(2/b)). 

Lizbon Antlaşması (2009) sonrasın-
da ise, vize politikası Avrupa Birli-
ği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 
(ABİHA) 77. maddesinde hükme 
bağlanmaktadır. Söz konusu hüküm 
uyarınca AB, vatandaşlıklarına bakıl-
maksızın, iç sınırları geçen kişilerin 
kontrole tabi olmamasının sağlan-
masını; dış sınırların geçilmesinde 
kişilerin kontrol edilmesinin ve bu 
geçişlerin etkili biçimde izlenme-
sinin sağlanmasını; dış sınırlar için 
entegre bir yönetim sisteminin aşa-
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malı olarak uygulamaya konulmasını 
hedefleyen bir politika geliştirecek-
tir (md. 77(1)). Söz konusu hedefler 
doğrultusunda Avrupa Parlamen-
tosu ve Konsey’e –diğerlerinin yanı 
sıra– vizeler ve diğer kısa süreli ika-
met izinleri konusunda ortak politi-
ka kabul edilmesi amacıyla olağan 
yasama usulü çerçevesinde düzen-
leme yapma yetkisi tanınmıştır (md. 
77(2/a)). 

Bu kapsamda, ortak vize politikasına 
ilişkin önemli düzenlemelerden ilki, 
dış sınır kontrollerine, giriş şartları-
na ve Schengen alanında kısa süreli 
kalışlara ilişkin ortak kurallar getiren 
2016/399 sayılı Kişilerin Sınır Ötesi 
Dolaşımını Düzenleyen Kurallara İliş-
kin Birlik Kodu Hakkındaki Tüzük’tür 
(Schengen Kodu’dur). Konuya ilişkin 
ikinci düzenleme, AB’nin dış sınır-
larını geçerken vize alması gereken 
ve gerekmeyen üçüncü ülke vatan-
daşlarına ilişkin listeleri düzenleyen 
2018/1806 sayılı Tüzük‘tür. Bu kap-
samda, Schengen ülkelerinden biri 
tarafından verilen kısa süreli vize, 
kişinin Schengen alanında 180 gün-
lük bir dönem içerisinde 90 gün sü-
reyle seyahatine imkân tanımakta-
dır. Bu süreyi geçen seyahatler için 
ulusal kurallar geçerli olmaya devam 
etmektedir. Günümüzde Schengen 
alanı, Bulgaristan, Hırvatistan, Ro-
manya, Kıbrıs ve İrlanda dışındaki 
Üye Devletler ile İzlanda, Norveç, 
İsviçre ve Lihtenştayn’dan oluşmak-
tadır. Ortak vize politikasının üçüncü 
unsuru, AB Vize Kodu’nu oluşturan 
(2019/1155 sayılı Tüzük ile değişik) 
810/2009 sayılı Tüzük’tür. Söz konu-
su düzenleme, kısa süreli seyahat-

ler ve havaalanı transitleri amacıyla 
vize verilmesine ilişin usul ve şart-
ları hüküm altına almaktadır. Ortak 
vize politikasının dördüncü unsuru 
ise, birörnek vize formatını düzen-
leyen 2017/1370 sayılı Tüzük’tür. Di-
ğer yandan, ortak vize politikasının 
uygulanmasını desteklemek üzere 
kurulan Vize Bilgi Sistemi (VIS), Sc-
hengen ülkeleri arasında vizeye iliş-
kin verilerin paylaşılmasına imkân 
tanımakta, Avrupa Sınır ve Sahil 
Koruma Ajansı (Frontex) da başta 
Schengen Kodu olmak üzere, dış sı-
nırların kontrolü hakkındaki AB dü-
zenlemelerinin daha etkin şekilde 
uygulanmasına katkı sağlamaktadır. 
Son olarak, AB’nin üçüncü ülkeler-
le yaptığı vize kolaylığı anlaşmaları, 
söz konusu ülke vatandaşları ile Bir-
lik vatandaşlarının vize taleplerinde 
karşılıklı olarak kolaylaştırılmış usul-
den yararlanabilmelerini, vize mu-
afiyeti anlaşmaları ise altı aylık bir 
dönemde doksan güne kadar vizesiz 
seyahati mümkün kılmaktadır. 
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Von Colson and Kamann 
Davası (Von Colson and 
Kamann Case)

–İlke GÖÇMEN–

Von Colson and Kamann davası, 
Case 14/83 sayı ve 10 Nisan 1984 
karar tarihli olup özellikle uygun yo-
rum ilkesi ile ilgilidir.

Von Colson and Kamann davası-
nın maddi ve hukuki vakaları şöyle 
özetlenebilir. Bayan von Colson ve 
Kamann, Almanya’nın Werl hapis-
hanesinde çalışmak üzere iş başvu-
rusunda bulunmuştur. Bu başvuru, 
başvurucuların nitelikleri nedeniyle 
değil, sırf kadın olması sebebiyle 
reddedilmiştir. Bayan von Colson 
ve Kamann, bunun üzerine, ulusal 
mahkeme önünde dava açmıştır. 
Bu mahkemeye göre, her ne kadar 
başvurucular daha fazlasını istese 
de Alman hukuku uyarınca istihda-
ma erişim ile ilgili ayrımcılık hâlin-
de yalnızca buna maruz kalanların 
seyahat giderleri karşılanabilmek-
tedir. Buna karşın, ulusal mahke-
me, diğerlerinin yanında istihdama 
erişim yönünden erkek ve kadın 
arasındaki eşit muamele ilkesi ile 
ilgili olan 76/207 sayılı Direktif’in 
bu durumu değiştirme ihtimali üze-
rinde durmuştur. Zira Direktif md. 6 
uyarınca “Üye Devletler, eşit mua-
mele ilkesinin kendisine doğru uy-
gulanmadığını düşünen her bireye 
… yetkili makamlara başvurduktan 
sonra ilgilinin yargısal süreç yoluyla 
iddiasını ileri sürebilmesi için gerekli 
önlemleri iç hukuk düzenlerine koy-

malıdır”. Ulusal mahkeme, bu arka 
planda, meseleyi ön karar prosedü-
rü aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet 
Divanı’na (ABAD) taşıyarak Avrupa 
Birliği (AB) hukukunun yorumunu 
talep etmiştir.

Von Colson and Kamann kararı ile 
doğrudan etki ilkesinin kullanıla-
madığı bir uyuşmazlıkta, AB huku-
kunun olası diğer etkileri üstünde 
durulmuştur. ABAD’a göre hem 
Direktifin amacı hem 6. maddesi 
gereği “gerçek fırsat eşitliği uygun 
bir yaptırım sisteminin yokluğunda 
sağlanamaz”. Bu bakımdan Direk-
tifi tam uygulamak için spesifik bir 
yaptırım türü olmasa bile “bu yap-
tırım gerçek ve etkili bir yargısal ko-
rumayı garanti altına almalıdır” ve 
eğer bir tazminat yaptırımı varsa bu 
tazminat uğranılan zarara göre ye-
terli olmalıdır. Bu yönden, Direktif, 
ulaşılacak sonuç bakımından bağ-
layıcılık taşır ve Üye Devlet otorite-
leri –yetkileri içerisindeki konular 
bakımından mahkemeleri de dâhil 
olmak üzere– dürüst işbirliği ilke-
si gereği bunun için genel ve özel 
gerekli tüm önlemleri almalıdır. O 
halde, “ulusal mahkemeler, ulusal 
hukuk uyarınca takdir yetkisi olduğu 
ölçüde, direktifin uygulanması için 
kabul edilen mevzuatı [Birlik] huku-
kunun gerekliliklerine göre yorum-
layacak ve uygulayacaktır”. Von Col-
son and Kamann kararı, bu yönüyle, 
uygun yorum ilkesini ortaya koyan 
ilk karar olmuştur. Von Colson and 
Kamann, bu yönden, Marleasing 
davası (C–106/89) ve Pupino davası 
(C–105/03) ile takip edilmiştir. 
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Wählergruppe 
Gemeinsam Davası 
(Wählergruppe 
Gemeinsam Case)

–İlke GÖÇMEN–

Wählergruppe Gemeinsam davası, 
C-171/01 sayı ve 8 Mayıs 2003 karar 
tarihli olup özellikle Türkiye – Avru-
pa Birliği (AB) ortaklık hukukunun 
hem kurumsal boyutu –ortaklık 
hukukunun etkileri– hem de maddi 
boyutu –Türk işçileri– ile ilgilidir.

Wählergruppe Gemeinsam davası-
nın maddi ve hukuki vakaları şöyle 
özetlenebilir. Wählergruppe Geme-
insam, 1999 Nisan’ında gerçekleşe-
cek Vorarlberg (ili) İşçi Odası Genel 
Kurulu seçimleri için 5’i Türk vatan-
daşı işçi olmak üzere, 26 aday göster-
miştir. Ana seçim komitesi, 8 Şubat 
1999’da Avusturya hukuku uyarınca 

Avusturya vatandaşı olma koşulunu 
sağlamadıklarından 5 Türk vatanda-
şı işçiyi aday listesinden çıkarmaya 
karar vermiştir. Wählergruppe Ge-
meinsam, 5 Mayıs 1999’da yaptığı 
itirazda Avusturya hukukunun 1/80 
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) 
md. 10’a aykırı biçimde vatandaşlık 
temelinde ayrımcılık oluşturduğunu 
ileri sürmüştür. Yetkili üst makam 
19 Kasım 1999’da bu itirazı reddet-
miştir. Wählergruppe Gemeinsam, 
buna karşın, ana seçim komitesinin 
8 Şubat 1999 tarihli kararına karşı 
ulusal mahkeme önünde dava aç-
mış, ulusal mahkeme, meseleyi ön 
karar prosedürü aracılığıyla Avrupa 
Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) ta-
şıyarak AB hukukunun yorumunu 
talep etmiştir.

ABAD, Wählergruppe Gemeinsam 
kararı ile şu tespitlerde bulunmuş-
tur. İlk olarak, 1/80 sayılı OKK md. 
10 doğrudan etkili midir sorusu ya-
nıtlanmıştır. ABAD’a göre 1/80 sayılı 
OKK md. 10; açık, kesin ve koşulsuz 
biçimde, ücret ve çalışma koşulları 
bakımından, bir Üye Devletin üye 
olmayan devlet vatandaşlarının iş-
çilerine karşı, kendi vatandaşları 
lehine, vatandaşlık temelinde ay-
rım yapmasını yasaklamaktadır. Eşit 
muamele kuralı, kesin bir sonuç yü-
kümlülüğü ortaya koymaktadır, bu 
bakımdan herhangi bir müteakip 
önlemin alınmasını gerektirmez ve 
doğası gereği bir birey tarafından 
ulusal mahkeme önünde kullanıla-
bilir. Kaldı ki gerek ilgili OKK’nın ge-
rek alakalı olduğu Ankara Anlaşma-
sı’nın amacı ve niteliği de doğrudan 
etkiye elverişliliği göstermektedir. 
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Sonuç olarak, 1/80 sayılı OKK md. 
10 doğrudan etkilidir. Wählergruppe 
Gemeinsam kararı, bu yönüyle, söz 
konusu maddenin doğrudan etkili 
olduğunu ortaya koyan ilk karar ol-
ması nedeniyle önem taşımaktadır. 

İkinci olarak, 1/80 sayılı OKK md. 
10’un kapsamı üstünde durulmuş-
tur. ABAD’a göre öncelikle somut 
uyuşmazlıktaki 5 Türk vatandaşı iş-
çinin, bu madde kapsamında, “işgü-
cü piyasasına hukuka uygun olarak 
dâhil bulunduğu” ve Avusturya va-
tandaşı olma koşulu dışındaki tüm 
koşulları karşıladığı tartışmasızdır. 
Bozkurt davasından (C–434/93) 
bu yana, ortaklık hukuku mümkün 
olduğu ölçüde AB hukuku ile pa-
ralel yorumlanmaktadır. Çalışma 
koşulları kavramı, bu arka planda, 
“ev sahibi Üye Devlette işçi olarak 
etkinlik yürütme ile doğrudan veya 
dolaylı olarak alakalı her türlü ko-
nuyu” içerir. Dolayısıyla, işçilerin 
çıkarlarını temsil eden ve savunan 
bir organın –işçi odasının– seçim-
leri bakımından aday olma hakkı 

çalışma koşulları kavramının içinde 
kalır. Dahası, vatandaşlık temelinde 
ayrımcılık yapan Avusturya hukuku, 
“ihtilaflı organın ulusal hukuk çerçe-
vesindeki hukuki niteliği veya belirli 
işlevlerinin kamu hukukunun bah-
şettiği yetkilerin kullanımına katılım 
içerebilmesi” gibi nedenlerle haklı 
gösterilemez. Sonuç olarak, 1/80 sa-
yılı OKK md. 10, İşçi Odası Genel Ku-
rulu seçimlerine aday olabilmek için 
aranan Avusturya vatandaşlığı koşu-
lunun uygulanmasının önüne geçer. 
Wählergruppe Gemeinsam kararı, 
bu yönüyle, ortaklık hukukundaki 

Türk işçilerine yönelik vatandaşlık 
temelinde ayrımcılık yasağının uy-
gulandığı kararlardan birisi olmuş-
tur.

Werner Raporu  
(Werner Report)

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükü-
met başkanları 1 Aralık 1969’da ger-
çekleştirilen zirvede Avrupa bütün-
leşmesini derinleştirmeye yönelik 
Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) ku-
rulmasına ilişkin olarak Lüksemburg 
Başbakanı ve Maliye Bakanı Pierre 
Werner’i bir rapor hazırlaması için 
görevlendirmiştir. Werner’in baş-
kanlığındaki çalışma grubu 8 Ekim 
1970’te EPB’nin kurumsal reformlar 
ve siyasi işbirliğinin artırılması yo-
luyla 1971-1980 döneminde 10 yıl 
içinde 3 aşamalı bir plan çerçeve-
sinde kurulmasına ilişkin bir rapor 
sunmuştur. Söz konusu planda aşa-
malı olarak üye ülkeler arasında or-
tak para birimi, döviz kurlarının geri 
dönülemez bir şekilde sabitlenmesi 
ve bu çalışmalardan sorumlu bir or-
ganın kurulmasını içeren kurumsal 
bir reform önerilmiştir. Plan, parasal 
politikada tedbirler ve ekonomi po-
litikalarının eşgüdümü konularında 
paralel bir ilerleme sağlanmasını 
öngörmüştür. 

Werner Planı’nın sunulmasından 
sonra üye ülkeler arasında planın 
kapsamı ve uygulama biçimine iliş-
kin görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. 
Fransa üye ülkeler arasında parasal 



AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ 1125

politika alanında işbirliğinde hız-
la ilerlenmesi ve böylece ekonomi 
politikalarında eşgüdüme geçiş ya-
pılabileceğini savunurken Almanya 
öncelikle ekonomi politikalarının 
yakınsaması gerektiğini savunmuş-
tur. Fransa Cumhurbaşkanı Geor-
ges Pompidou, Birliğin uluslarüstü 
yapısının geliştirilmesine sıcak bak-
mamış, Alman Şansölye Willy Brant 
ise Werner Planı’nın bütünleşmeyi 
geliştirecek bir fırsat olarak gör-
müştür. AB devlet ve hükümet baş-
kanları 19-20 Ekim 1972 tarihinde 
gerçekleştirdikleri Paris Zirvesi’nde 
EPB’nin 1980’de yürürlüğe girmesi 
için çağrıda bulunmuşlardır. Ancak 
o dönemde yaşanan, başta ekono-
mik durgunluk, yüksek enflasyon ve 
1973’te yaşanan küresel petrol kri-
zi olmak üzere ekonomik sorunlar 
Werner Planı’nın rafa kalkmasına se-
bep olmuştur. 
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Yakın İşbirliği   
(Closer Cooperation)

Bkz. Güçlendirilmiş İşbirliği

Yakınsama Kriterleri 
(Convergence Criteria) 

–Dilek AYKUT SEYMEN–

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin 
Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) 
alanına dahil olabilmeleri ve ortak 
para birimi Avro’yu kullanabilmeleri 
için sağlamaları gereken ekonomik 
koşullar, yakınsama kriterleri (con-
vergence criteria) olarak adlandı-
rılmaktadır. Bu koşullar, AB üyesi 
ülkeler tarafından, Aralık 1991’de 
Hollanda’nın Maastricht kentinde 
onaylanarak yürürlüğe girdiği için 
“Maastricht Kriterleri” olarak da bi-
linmektedir.

Yakınsama kriterleri, üye ülkelerin 
uyum süreçlerini ölçmek için be-
lirlenmiş bir grup makroekonomik 
göstergeden oluşmaktadır. Belirle-
nen makroekonomik göstergeler, 
ülkelerin fiyat istikrarını, döviz kuru 
istikrarını, kamu finansmanının sağ-
lamlığını ve sürdürülebilirliğini ve 
uzun vadeli faiz oranlarını değerlen-
dirmek için kullanılan referans de-
ğerler niteliğindedir.

Maastricht Kriterleri’ne göre, bir üye 
ülkenin Avro Bölgesi’ne dahil olabil-
mesi için beş koşulu yerine getirmesi 
gerekmektedir;
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Enflasyon oranı kriteri: üye ülkenin 
enflasyon oranının, AB üye ülkeleri 
arasında en düşük enflasyon oranı-
na sahip (fiyat istikrarı açısından en 
iyi performansı gösteren) üç ülkenin 
yıllık enflasyon oranları ortalaması-
nı, 1,5 puandan fazla aşmaması;

Bütçe açığı kriteri: üye ülkenin yıl-
lık bütçe açığının GSYH’ye oranının 
%3’ü geçmemesi; 

Kamu borcu kriteri: üye ülkenin yıllık 
kamu borcunun GSYH’ye oranının 
%60’ı geçmemesi;

Faiz oranları kriteri: üye ülkenin 
uzun vadeli faiz oranlarının, bir ön-
ceki yıl, AB genelinde fiyat istikrarı 
bakımından en iyi performansı gös-
teren (en düşük enflasyon oranına 
sahip olan) üç üye ülkenin uzun va-
deli faiz oranını 2 puandan fazla aş-
maması;

Döviz kuru kriteri: üye ülkenin para-
sının son iki yıl içinde devalüe edil-
memiş olması ve Avrupa Para Sis-
temi’nin (EMS) Döviz Kuru Meka-
nizması (ERM-II) içinde belirlenen 
dalgalanma marjları içinde kalması. 

Söz konusu makroekonomik kri-
terler, üye ülkelerin para ve maliye 
politikası araçlarını bağımsız uygu-
lamalarını belli ölçüde kısıtlayarak 
aralarındaki farkların giderilmesi 
yoluyla EPB içinde bütçe ve fiyat is-
tikrarını sağlamayı amaçlamaktadır. 
Maastricht Anlaşması’nda (1993), 
belirlenen yakınsama kriterlerinin 
yanında ekonomik entegrasyonu ve 
yakınsamayı güçlendirecek başka 

kriterlere de yer verilmiştir. Bu kri-
terler ödemeler dengesinin iyileşti-
rilmesi ve piyasa koşullarına uyum-
dur. Böylece EPB içinde işleyen bir 
piyasa yapısı yaratılarak, üyelerin 
rekabetçi baskıya dayanıklı kılınması 
ve Avro Bölgesi’ne uyumlarının ko-
layca sağlanması hedeflenmiştir.

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Mer-
kez Bankası, en az iki yılda bir ya da 
Avro Bölgesi’ne girmek isteyen bir üye 
ülkenin başvurusu durumunda, Avro 
Bölgesi aday ülkelerinin Maastricht 
Kriterleri’ne uyumunu değerlendiren 
bir “Yakınsama Raporu” yayımlamak-
tadır. Bu Rapor ile Avrupa Komis-
yonu teklifini Ekonomik ve Parasal 
İşler Komitesi’ne iletmektedir. Av-
rupa Parlamentosu’nun da görüşü 
alındıktan ve teklif AB liderleri tara-
fından da değerlendirildikten sonra, 
aday ülkenin Maastricht Kriterleri 
doğrultusunda Avro Bölgesi’ne dahil 
olup olamayacağına ilişkin nihai ka-
rar verilmektedir. 
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Yalta ve Potsdam 
Konferansları (Yalta and 
Potsdam Conferences) 

–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni 
dünya düzeninin şekillendirilmesi, 
siyasi ve ekonomik düzenin yenden 
inşa edilebilmesi için ABD Başkanı 
Franklin Delano Roosevelt, Sov-
yetler Birliği lideri Joseph Stalin ve 
Birleşik Krallık Başbakanı Winston 
Churchill’in katılımlarıyla 4-11 Şu-
bat 1945’te Yalta Konferansı ve 17 
Temmuz-2 Ağustos 1945 tarihle-
rinde Potsdam Konferansı gerçek-
leşmiştir. Bu konferanslarda savaş 
sonrası yapılacak düzenlemelerle 
ilgili genel ilkeler üzerinde anlaşıl-
mıştır. Yapılan düzenlemelerin ve 
konferansta yaşanan sorunların 
Soğuk Savaş dönemini de berabe-
rinde getirdiği düşünülürse alınan 
kararların tarihsel açıdan ne derece 
önemli bir rol oynadığı anlaşılmış 
olur. Yalta Konferansı’nda temel ola-
rak Almanya’nın teslim alınarak si-
lahsızlandırılması ve bölünmesi için 
bir strateji oluşturulması, Birleşmiş 
Milletler’in kurulması, Sovyetler 
Birliği ile Polonya arasındaki sınırın 
belirlenmesi, Doğu Avrupa’da se-
çimlerin yapılması (demokratik re-
jimlerin kurulacağını öngören Kur-
tarılmış Avrupa Demeci’nin yayım-
lanması) ABD tarafından Japonya’ya 
karşı sürdürülen savaşın sonuçlan-
dırılması gibi konular tartışılmıştır. 
Özellikle Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda devletlerin nasıl temsil 
edileceği (Sovyetler Birliği’nin ken-

disini oluşturan onaltı devlet için de 
oy istemesi), Güvenlik Konseyi’nde 
oylama sorunu, Almanya’dan alına-
cak tazminat miktarı ve Polonya’da 
hükümetin belirlenmesi gibi sorun-
lar, Konferans’ın zorlu geçmesine 
neden olmuştur. Bununla birlikte 
Konferans sırasında Stalin, Boğazlar 
meselesi ve Montreux’un durumu-
nu da ortaya atmıştır. Montreux’un 
yeniden düzenlenmesini talep et-
miş, mevcut düzenlemeleri yetersiz 
bulmuştur. Stalin, Türkiye’nin sa-
dece savaş zamanında değil, savaş 
tehlikesi durumunda da Boğazları 
kapatma hakkına sahip olmasından 
rahatsızlık duymuş ve Boğazlarda 
serbest geçiş rejimi talep etmiştir. 
Yalta Konferansı’nda taraflar, Al-
manya’nın işgal bölgelerine ayrıl-
ması ve ülkenin savaş sonrasında 
müttefikler tarafından nasıl payla-
şılacağı hususunda anlaşmışlardır. 
Ancak Almanya sorunu daha son-
raki dönemde tarafları çatışmanın 
eşiğine getiren bir sorun olmaya 
devam edecektir. Bu açıdan Soğuk 
Savaş’ın taraflarının belirlenmesinin 
Yalta Konferansı’nın önemli konu 
başlıklarından olan Almanya soru-
nu ve Berlin ablukasıyla yakından 
ilgisi vardır. Polonya sınırlarının be-
lirlenmesi konusu da önemli sorun-
lardan birisidir. Konferans boyunca 
üç devlet de kendi çıkarlarını koru-
maya çalışmıştır. Sovyetler Birliği 
etkinliğini arttırmak ve topraklarını 
genişletmek isterken, İngiltere gü-
cünü devam ettirebilmek için çaba 
harcamış, ABD ise Japonya ile olan 
savaşı sona erdirerek savaş sonra-
sı yeni dünya düzenini sağlamaya 
çalışmıştır. ABD’nin savaş sonrası 
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düzeni sağlayabilmek için Sovyet-
ler Birliği’nin desteğine ihtiyaç duy-
ması Sovyet taleplerine karşı ılımlı 
bir tutum takınmasına neden ol-
muştur. Bununla birlikte Churchill, 
konferansta Sovyetler Birliği’ne çok 
fazla ödün verildiğini düşünmüştür. 
Devletler arasındaki farklı talepler 
ve davranışlar, savaş sırasında zor 
şartlar altında oluşturulan ittifakın 
kısa ömürlü olmasına neden olmuş; 
Konferans sona erdikten sonra iş-
birliği de sona ermiştir. Konferans’ta 
ortaya çıkan sorunların giderilme-
si için 17 Temmuz-2 Ağustos 1945 
tarihleri arasında müttefikler Pots-
dam’da toplanmaya karar vermiş-
lerdir. 

Potsdam Konferansı’nda ele alınan 
en önemli konu barışın nasıl sağla-
nacağı olmuştur. Konferans, savaş 
sonrası Avrupa’nın yeniden inşasına 
yönelik konuların ele alınması açı-
sından büyük önem taşımaktadır. 
Konferans’ta en çok zaman alan ve 
üzerinde anlaşılması en zor konu 
Almanya olmuştur. Sonuç olarak Al-
manya’nın parçalanmadan işgal böl-
gelerine ayrılması ve Dörtlü Dene-
tim Komisyonu’na bırakılması karar-
laştırılmıştır. Bununla birlikte Sov-
yetler Birliği’nin tamirat borcu üze-
rindeki ısrarı, Almanya’daki makine 
ve teçhizatı ülkesine götürmek iste-
mesi gibi konular, taraflar arasında 
fikir ayrılığına neden olmuştur. Yal-
ta Konferansı’nda kurulan Polonya 
geçici hükümetin yükümlülüklerini 
yerine getiremiyor olmasından şika-
yetçi müttefik devletler, bu konuyu 
da yeniden gündeme getirmişlerdir. 
Potsdam Konferansı’nda ayrıca İtal-

ya ile koşulları ağır olmayan bir şe-
kilde barış yapılması, Avusturya ve 
başkenti Viyana’nın dört işgal böl-
gesine ayrılması ve Sovyetler Birli-
ği’nin Boğazların Türkiye ile birlikte 
kendi kontrolüne verilmesine karşı-
lık Boğazlardan tam serbest geçişin 
olması gibi konular da tartışılmıştır. 
Konferans süresince oldukça tartış-
malı olan konular, üç büyük devlet 
arasındaki anlaşmazlıkları ve sorun-
ları daha da arttırmış dünya sistemi 
iki kutuplu sisteme doğru evrilmeye 
başlamıştır.
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Yanya Uzlaşısı  
(Ionnina Compromise)

–A. Aslı BİLGİN–

Lizbon Antlaşması (2009) ile nitelik-
li oy çokluğu sisteminde yapılan de-
ğişiklik öncesinde, Avrupa Birliği’n-
de (AB) yapılan her genişleme ön-
cesinde Üye Devletlerin Konsey’de 
nitelikli oy çokluğu ile karar alınacak 
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durumlarda sahip oldukları oy kat 
sayıları ve kararın kabul edilmesi 
için gerekli çoğunluklar üzerinde 
değişiklik yapılmaktadır. Avusturya, 
İsveç ve Finlandiya’nın 1995 yılında 
Birliğe üye olmasından önce de yeni 
üyelerin oy kat sayıları belirlenmiş, 
ancak kararın alımını engellemek 
için gerekli azınlık oyun 23 mü yok-
sa 26 mı olması gerektiği konusunda 
uzlaşı sağlanamamıştır. 1994 yılında 
Yunanistan’ın Yanya kentinde Üye 
Devletlerin dışişleri bakanlarının 
katıldığı gayrı resmi toplantıda va-
rılan uzlaşı neticesinde Norveç’in 
katılımdan vazgeçmesi üzerine 15 
üyeli Birlik’te, Konsey’de karar alımı-
nı engellemek için öngörülen azınlık 
oyunun 26 olması konusunda uzla-
şı sağlanmış ve Konsey’in böyle bir 
durumda makul bir süre içerisinde 
tatminkar bir çözüm için harekete 
geçeceği ve toplam 87 olan oyların 
68’ini almak suretiyle karar alımının 
gerçekleştirilebileceği kabul edilmiş-
tir. Bu uzlaşı toplantının Yanya ken-
tinde yapılmasından dolayı “Yanya 
Uzlaşısı” olarak adlandırılmıştır.

Lizbon Antlaşması ile AB Antlaşma-
sı md. 16’da düzenlenen nitelikli oy 
çokluğu sisteminde 1 Kasım 2014 ta-
rihinden itibaren geçerli olmak üze-
re değişiklik yapılmış, ancak herhan-
gi bir Üye Devletin talebiyle 1 Kasım 
2014 ve 31 Mart 2017 tarihleri ara-
sında oy kat sayıları sisteminin uy-
gulanmaya devam edilebileceği dü-
zenlenmiştir. Lizbon Antlaşması’na 
ekli 7 numaralı Deklarasyon ile be-
lirtilen tarih aralığında karar alımını 
bloke edecek azınlık oyunun en az 
Birlik toplam nüfusunun dörtte üçü 

veya Konsey toplam üye sayısının 
dörtte üçü olduğu, Konsey’in böyle 
bir durumda makul bir süre içerisin-
de tatminkar bir çözüm için hareke-
te geçeceği hüküm altına alınmıştır. 
31 Mart 2017 tarihinden itibarense, 
bloke edecek azınlık oyunun en az 
Birlik toplam nüfusunun %55’i veya 
Konsey toplam üye sayısının %55’i 
olduğu, Konsey’in böyle bir durum-
da makul bir süre içerisinde tatmin-
kar bir çözüm için harekete geçeceği 
hüküm altına alınmıştır.
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Yaoundé Sözleşmeleri 
(Yaoundé Agreements)

–Ceran ARSLAN OLCAY– 

1964 yılında Avrupa Ekonomik Top-
luluğu (AET) ve Afrika Karayip ve 
Pasifik ülkelerinin (AKP) 20 tanesi 
(Afrika Birliği Teşkilatı) arasında im-
zalanmıştır. AKP ülkeleri mevcut Av-
rupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin bazı-
larının eski sömürgelerinden oluşan 
ülkelerdir. Birleşmiş Milletler verile-
rine Dünya’nın en yoksul 42 ülkesi 
bu ülkeler arasında bulunmaktadır. 
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Sözleşme imzalandıktan sonra 8 ayrı 
deniz aşırı ülkenin katılımıyla ge-
nişletilmiştir. Yaoundé Sözleşmesi, 
iki kıta arasında ilk defa tarafların 
karşılıklı muhatap aldığı bir belge 
olmuştur. Amaç, karşılıklı ticaretin 
genişletilmesi amacıyla gümrük ver-
gilerinde imtiyazlar sağlanması ve 
karşılıklı ekonomik politikaların be-
nimsenmesi ile kalkınmanın hızlan-
dırılmasıdır. Böylece, AT malları, söz 
konusu ülkelere herhangi bir güm-
rük uygulamasına maruz kalmadan 
serbestçe girecektir. Öte yandan AKP 
ülkeleri için koruyucu önlemlere yer 
verilmiştir. Avrupa Kalkınma Fonu 
adı verilen bir fon oluşturulmuş, bu 
fondan, milli gelirlerine orantılı ola-
rak mali yardım yapılmaya başlan-
mıştır. 1964-1999 yılları arasında bu 
fondan yaklaşık 40 milyon Avro tuta-
rında yardım yapılmıştır. 

Anlaşmanın ikincisi 1969’da imza-
lanmıştır. İkinci sözleşme, söz ko-
nusu AKP ülkeleri ile olan ilişkinin 
sürdürülmesi ile ilgili olarak anlaş-
mazlıklara sahne olmuştur. Göreceli 
olarak az sömürge ilişkisi olan ya da 
hiç olmayan ülkeler (Almanya, Hol-
landa), başta Fransa olmak üzere 
eski sömürgeleri ile olan ilişkilerini 
devam ettirmek isteyen ülkelerle an-
laşmazlığa düşmüşlerdir. Sözleşme, 
özellikle sömürge ilişkisi olmayan 
ülkeler tarafından yeni sömürgecilik 
olarak eleştirilmiştir. Süreç, 1975 yı-
lında Lomé Sözleşmeleri ile devam 
etmiştir. 
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Yapıcı Çekimserlik 
(Constructive Abstention) 

–A. Aslı BİLGİN–

Amsterdam Antlaşması (1999) ile 
kurucu antlaşmalara dahil olan ya-
pıcı çekimserlik, oy birliği ile karar 
alımının mümkün olduğu Ortak Dış 
ve Güvenlik Politikası (ODGP) ala-
nı için öngörülen bir uygulamadır. 
ODGP alanında işbirliği yapmak iste-
yen Konsey üyeleri, bir Üye Devletin 
olumsuz oyu nedeniyle hareketsiz 
kalmakta ve ilgili politika alanında 
istenilen düzeyde işbirliği gerçekleş-
tirilememektedir. Yapıcı çekimserlik 
uygulamasının kabulü ile ODGP ala-
nında karar alımı için oy birliği koşu-
lu muhafaza edilirken, dileyen Üye 
Devlete çekimser kalma hakkı tanı-
narak Konsey’in karar alımına imkan 
sağlanmaktadır. Diğer bir deyişle 
olumlu oy kullanmak istemeyen Üye 
Devletlere olumsuz oy kullanmak 
yerine çekimser kalma imkanı sağla-
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narak alınmak istenen kararı engel-
lemesinin önüne geçilmiştir. Çekim-
ser kalan Üye Devlet, çekimserliğini 
bir beyanla ortaya koyabilir. Ancak, 
çekimser kalan Üye Devletlerin oy 
ağırlıklarının 1/3’e ulaşması halin-
de karar kabul edilemez (Amster-
dam Antlaşması ile değişik Avrupa 
Topluluğu Antlaşması md. 148/2). 
Lizbon Antlaşması (2009) yapıcı çe-
kimserlik, sadece karar alımının en-
gellenmesi için öngörülen düzenle-
mede değişiklik yapılmak suretiyle 
muhafaza edilmiştir. Avrupa Birliği 
Antlaşması md. 31 uyarınca, çe-
kimser kalan Konsey üye sayısının, 
Üye Devlet sayısının en az 1/3’ünü 
temsil etmeleri ve Birlik nüfusunun 
en az 1/3’ünü oluşturmaları halin-
de karar kabul edilemez. Çekimser 
kalan üye, alınan kararla bağlı ol-
madığı için uygulama yükümlülüğü 
bulunmasa da alınan kararın uygu-
lanmasına engel teşkil edecek veya 
aykırı düşecek bir davranışta bulun-
maktan kaçınmalıdır.
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Yapısal Fonlar ve Avrupa 
Yapısal ve Yatırım Fonları 
(Structural Funds and 
European Structural and 
Investment Funds) 

–Merve ÖZCAN ALTAN–

Avrupa Birliği (AB), 27 ülkesi ve bu 
ülkelerdeki toplam 283 NUTS II (No-
menclature of Territorial Units for 
Statistics – NUTS) bölgesi ile yaklaşık 
448 milyon insana ev sahipliği yap-
maktadır. Bu denli kalabalık bir yapı 
olan AB, ülkeleri ve bölgeleri arasın-
da azımsanmayacak gelir ve imkân 
farklılıklarını da barındırmaktadır. 
AB, bu farklılıkları azaltmak amacıy-
la Yapısal Fonlara başvurmaktadır. 
Bir başka deyişle AB, Yapısal Fonlar 
vasıtasıyla Üye Devletlere bölgesel 
ölçekte yardımlar sağlayarak sos-
yo-ekonomik farklılıkları azaltmayı 
hedeflemektedir. AB’nin en temel 
politika alanlarından biri olan Böl-
gesel Politika’nın önemli mali araç-
ları arasında yer alan Yapısal Fonlar 
ayrıca Birliğin rekabet gücünü artır-
mak amacıyla 23-24 Mart 2000 ta-
rihlerinde ortaya konan Lizbon Stra-
tejisi’nin de hayata geçirilmesinde 
büyük rol oynamaktadır. 

Yapısal Fonlar ilk olarak 1957 yılın-
da Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu 
kuran Roma Antlaşması’nda ortaya 
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çıkmıştır. Söz konusu Antlaşma ile 
oluşturulan ilk Yapısal Fon Avrupa 
Sosyal Fonu’dur (European Social 
Fund - ESF). AB genelinde istihdam 
ve eğitim imkânlarının artırılmasını 
amaçlayan Avrupa Sosyal Fonu ay-
rıca yoksulluk riski ile karşı karşıya 
olan bireylerin de koşullarını iyileş-
tirmeyi amaçlamaktadır. 

1975 yılına gelindiğinde Yapısal Fon-
ların ikincisi olan Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Fonu (European Regional 
Development Fund – ERDF) hayata 
geçirilmiştir. O dönem Birliğe yeni 
dâhil olan Birleşik Krallık’ın Ortak 
Tarım Politikası kapsamında aldığın-
dan daha fazlasını ödeyen bir ülke 
olma durumunu telafi etmek ama-
cıyla ortaya çıkan Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Fonu, bugün de benzer 
şekilde bölgeler arasındaki eşitsiz-
likleri düzelterek AB’deki sosyo-e-
konomik uyumun güçlendirilmesini 
amaçlamaktadır. 

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, 
Uyum Fonu, Avrupa Sosyal Fonu, 
Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarımsal 
Fonu (European Agricultural Fund 
for Rural Development – EAFRD) ve 
Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu 
(European Maritime and Fisheries 
Fund – EMFF) birleşerek Avrupa Ya-
pısal ve Yatırım Fonlarını (European 
Structural and Investment Funds 
– ESIF) oluşturmaktadır. Avrupa Ya-
pısal ve Yatırım Fonları; araştırma 
ve yenilik, dijital teknolojiler, düşük 
karbon ekonomisi, doğal kaynakla-
rın sürdürülebilir yönetimi ve küçük 
işletmeler alanlarında kullanılmak-
tadır. Söz konusu fonlar, AB Üye 

Devletleri tarafından ortaklık anlaş-
maları ile yönetilmektedir. 
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Yaptırımlar (Sanctions)

–İlke GÖÇMEN–

Avrupa Birliği (AB) özelinde yaptı-
rımlar (kısıtlayıcı tedbirler) tanım ve 
usul yönüyle ele alınabilir. 

Yaptırımlar, Konsey tarafından, 
“ana hatlarıyla, [ortak dış ve güven-
lik politikasının (ODGP) ilgili] amaç-
larına uygun olarak hedef ülkenin, 
ülkenin bir bölümünün, hükümetin, 
birimlerin veya bireylerin politika-
sında veya faaliyetinde değişikliğe 
yol açmak amacıyla AB tarafından 
vazedilen” önlemler olarak tanım-
lanmıştır. Bu tanımdaki amaçlar, 
politika ve faaliyetler ile önlemler 
ifadeleri biraz daha açılabilir. OD-
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GP’nin ilgili amaçları, genel olarak, 
AB’nin dış eyleminin genel amaç-
larını içermektedir. Özel olarak ise, 
yaptırımlar ile ilgili ana amaçlar 
Konsey tarafından şöyle sıralanmış-
tır: –AB’nin değerlerini, temel çıkar-
larını ve güvenliğini güvence altına 
almak, –barışı muhafaza etmek, 
–demokrasi, hukukun üstünlüğü, 
insan hakları ve uluslararası huku-
kun ilkelerini güçlendirmek ve des-
teklemek, –çatışmaları önlemek ve 
uluslararası güvenliği güçlendirmek. 
Değişikliğe yol açmak istenilen poli-
tika ve faaliyetler ise; terörizm, nük-
leer yaygınlaşma etkinlikleri, insan 
hakları ihlalleri, yabancı toprakların 
ilhakı, egemen bir devletin kasıtlı 
istikrarsızlaştırılması olarak belirti-
lebilir. Yaptırım olarak AB tarafın-
dan alınabilecek önlemler ise; ana 
hatlarıyla silah ambargosu, seyahat 
yasağı, malvarlığının dondurulması 
ve ekonomik yaptırımlar olarak sa-
yılabilir.

Yaptırımlar belirli bir usul takip edi-
lerek çıkarılmaktadır. İlk aşama yap-
tırımı vazetmeyi, ikinci aşama vaze-
dilen yaptırımı uygulamayı içerir. İlk 
olarak, Konsey, ODGP altında, Yük-
sek Temsilcinin önerisi üzerine ve 
oy birliği ile yaptırımları vazeden bir 
Konsey Kararı alır. İkinci olarak, uy-
gulama, ya Üye Devletler ya AB ta-
rafından gerçekleştirilir. Bir taraftan, 
Konsey Kararı ile silah ambargosu 
veya seyahat yasağı gibi önlemler 
vazedildiyse bunu uygulamak Üye 
Devletlere düşer. Diğer taraftan, 
Konsey Kararı ile malvarlığının don-
durulması veya ekonomik yaptırım-
lar gibi önlemler vazedildiyse bunu 

uygulamak AB’ye düşer. Bu yönden, 
Konsey, AB’nin politikaları ve iç ey-
lemleri altında, Yüksek Temsilci ile 
Komisyon’un ortak önerisi üzerine 
ve nitelikli çoğunluk ile gerekli ted-
birleri kabul eder. Bu tür bir tasarruf 
hukuki güvenceler konusunda ge-
rekli hükümleri de içerir.
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Yargı (Judiciary)

–İlke GÖÇMEN–

Yargı ile ana hatlarıyla mahkemede 
yasayla ilgili anlaşmazlık çözme yet-
kisi kastedilmektedir. Avrupa Birliği 
(AB) özelinde yargı yetkisi, bugün 
için, Avrupa Birliği Adalet Divanı 
(ABAD) tarafından kullanılmaktadır. 
Bununla birlikte, AB, yargı söz konu-
su olduğunda ancak ulusal mahke-
meler ile birlikte bütünlenerek on-
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larla işbirliği halinde işleyebilmekte 
ve işlevlerini yerine getirebilmekte-
dir. Nitekim kurucu antlaşmaya göre 
de “Üye Devletler, Birlik hukukunun 
kapsadığı alanlarda etkili hukuki ko-
ruma sağlamak için gerekli hukuki 
başvuru yollarını temin eder” (AB 
Antlaşması md. 19). Örneğin AB vize 
başvuruları ile ilgili kuralları belirlese 
de Üye Devletlerin memurları bu ku-
rallar çerçevesinde bir vize başvuru-
su hakkında karar verir ve böyle bir 
başvuru ile ilgili uyuşmazlık çıkarsa 
ulusal mahkemeler AB hukukunu gö-
zeterek bir karara varır. 

Yargı Daireleri   
(Judicial Panels)

Bkz. İhtisas Mahkemeleri

Yasama (Legislative)

–İlke GÖÇMEN–

Yasama ile ana hatlarıyla yasa yap-
ma yetkisi kastedilmektedir. Avrupa 
Birliği (AB) özelinde yasama yetkisi, 
bugün için, Konsey ve Avrupa Parla-
mentosu tarafından kullanılmakta-
dır. Yasama açısından Lizbon Antlaş-
ması (2009) öncesi ve sonrası dönem 
birbirinden ayrılabilir. Lizbon Antlaş-
ması öncesinde yasama ile ilgili mad-
di ölçüt bulunmaktaydı. Buna göre, 
yasama, ana hatlarıyla, hukuki daya-
nak olarak kurucu antlaşma madde-
sini temel alan ve genel ve soyut hü-
kümler ile formülleştirilmiş hukuken 
bağlayıcı tasarruflar çıkarmak olarak 
kabul görmekteydi. Lizbon Antlaş-
ması sonrasında yasama ile ilgili şekli 

ölçüt kullanıma sokulmuştur. Buna 
göre, yasama, yasama usulü ile hu-
kuken bağlayıcı tasarruflar kabul et-
mek olarak kabul edilmektedir. Yasa-
ma usulleri de olağan yasama usulü 
ve özel yasama usulleri olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır.

AB açısından yasama veya yasama 
tasarrufları ifadeleri birtakım huku-
ki sonuçları beraberinde getirdikle-
rinden önem taşımaktadır. Örneğin 
kurumsal açıdan AB Zirvesi “yasama 
faaliyetinde bulunamaz” (AB Antlaş-
ması md. 15). Politika alanları açısın-
dan ortak dış ve güvenlik politikası 
“yasama tasarruflarının kabulünü 
içermez” (AB Antlaşması md. 24). 
Bundan başka Konsey, yalnızca “tas-
lak bir yasama tasarrufu üzerinde 
görüşürken ve oylama yaparken ka-
muya açık olarak toplanır” (AB Ant-
laşması md. 16). Dahası ulusal parla-
mentolar, taslak yasama tasarrufları 
kendilerine iletilerek ve bunlar ile 
ilgili olarak katmanlı yetki ilkesine 
uyumu gözeterek AB’nin iyi işleyişine 
etkin olarak katkıda bulunur (AB Ant-
laşması md. 12).

Yasama Dışı Tasarruf  
(Non Legislative Act)

–Narin İDRİZ–

Yasama dışı tasarruflar, yasama ta-
sarrufunu uygulamak için çoğunluk-
la Komisyon tarafından kabul edilen 
uygulama tasarrufu veya yasama ta-
sarrufu ile devredilen yasama dışı ta-
sarruf kabul etme yetkisine göre ka-
bul edilen genel uygulama tedbirleri 
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olan yetki devrine dayanan tasar-
ruftur. Uygulama tasarruflarının en 
belirleyici özelliği uygulamada yek-
nesaklığı sağlama amacıyken yetki 
devrine dayanan tasarruflarının en 
belirleyici özelliği kısıtlı kapsamı ve 
etkileridir. Yetki devrine dayanan ta-
sarrufların kapsam ve etkilerinin kı-
sıtlı olması şaşırtıcı değildir, nitekim 
bu tasarruflar bir yasama tasarru-
funun asli olmayan bazı unsurlarını 
tamamlayan veya değiştiren tedbir-
lerdir.

Tüzük, direktif veya karar şeklinde 
kabul edilen ve muhataplarını be-
lirtmeyen yasama dışı tasarrufların, 
bunları kabul eden kurumun başka-
nı tarafından imzalanması gerekir. 
Tüm Üye Devletlere yönelik tüzük 
ve direktifler ile genel uygulama ka-
rarlarının hepsi Avrupa Birliği Resmi 
Gazetesi’nde yayınlanmaktadır. Bu 
tasarruflar belirtilen tarihte veya 
herhangi bir tarih belirtilmemişse 
yayım tarihlerini izleyen yirminci gün 
yürürlüğe girer. Muhataplarını belir-
ten direktif ve kararlar muhataplara 
bildirilir ve bu bildirim üzerine yürür-
lüğe girer.
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Yasama Tasarrufu 
(Legislative Act)

–Narin İDRİZ–

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) md. 289(3) uya-
rınca yasama usulü ile kabul edilen 
hukuki tasarruflar yasama tasarruf-
larını oluşturmaktadır. Antlaşma bu 
konuda olağan yasama usulü ve 
özel yasama usulleri öngörmektedir. 
En yaygın olarak kullanılan usul ABİ-
HA md. 294’te tanımlanan olağan 
yasama usulüdür. Bu usul uyarınca, 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey 
birlikte, Komisyon’un önerisini ta-
kiben, bir tüzük, direktif veya karar 
kabul etmektedir. Lizbon Antlaşması 
(2009) ile olağan yasama usulü ola-
rak yeniden adlandırılmadan önce 
ortak karar usulü olarak tanımlanan 
bu usul kapsamında Birlik kurumla-
rı tarafından izlenecek özel adımlar 
ABİHA md. 294’te ayrıntılı olarak 
açıklanmaktadır.

Kurucu antlaşmalar bazı durumlar-
da, olağan yasama usulüne bir istis-
na olarak, bir tüzük, direktif veya ka-
rarın kabul edilmesinde özel yasama 
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usullerinin kullanılmasını öngörmek-
tedir. Daha hassas politika alanlarını 
ilgilendiren bu durumlarda, ABİHA 
md. 289(2), bu tedbirlerin Konsey’in 
katılımıyla Avrupa Parlamentosu ta-
rafından veya Avrupa Parlamento-
su’nun katılımıyla Konsey tarafından 
kabul edilmesini öngörmektedir. 
Başka bir deyişle, kurucu antlaşma-
larda özel yasama usulünün kesin 
bir tanımı yapılmamaktadır. Bu usul 
kapsamında kabul edilecek yasama 
tasarruflarına ilişkin usulün detay-
larını öngören özel hükümlere ba-
kılması gerekmektedir. Bu usulün 
en yaygın türleri, Avrupa Parlamen-
tosu’na danıştıktan sonra –danışma 
usulü– veya muvafakatini aldıktan 
sonra –uygunluk görüşü usulü– 
Konsey tarafından bir tedbirin kabul 
edilmesini öngörmektedir. 

Son olarak, ABİHA md. 289(4) uya-
rınca kurucu antlaşmalarda öngö-
rülen belirli durumlarda, yasama 
tasarrufları, bir grup Üye Devletin 
ya da Avrupa Parlamentosu’nun giri-
şimiyle, Avrupa Merkez Bankası’nın 
tavsiyesi üzerine veya Avrupa Birliği 
Adalet Divanı (ABAD) ya da Avrupa 
Yatırım Bankası’nın talebi üzerine 
kabul edilebilmektedir.

Tüm yasama tasarrufları Avrupa Bir-
liği Resmi Gazetesi’nde yayımlanır. 
Bu tasarruflar, belirtilen tarihte yü-
rürlüğe girer. Bir tarih belirtilmemiş-
se yayım tarihlerini izleyen yirminci 
gün yürürlüğe girer.
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Yatay Doğrudan Etki 
(Horizontal Direct Effect)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Yatay doğrudan etki, bir Avrupa Bir-
liği (AB) hükmüne kişiler arasındaki 
hukuki uyuşmazlıklarda mahkeme-
ler önünde ikame ve/veya sarfınazar 
amaçlı istinat edilebilmesidir. İçtihat 
hukukuna göre yatay doğrudan etki-
den mahrumiyet sadece direktifle-
re mahsustur. Buna gerekçe olarak 
direktiflerin gerçek muhataplarının 
Üye Devletler olması; direktiflerin 
doğrudan etkisinin hukuki dayana-
ğının estoppel doktrini olması hase-
biyle kişiler arası ilişkilerde bu dokt-
rinin anlamını yitirmesi; hukuki ke-
sinlik ilkesinin ulusal hukukta uygu-
lanmayan direktifin yatay doğrudan 
etkisine imkan tanımaması; direktif-
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lerin yayımlanma yükümlülüğünün 
bulunmaması çerçevesinde kanunu 
bilmemenin mazeret sayılmayacağı 
ilkesinin kişilere uygulanamazlığı; 
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkın-
da Antlaşma (ABİHA) 288. madde 
çerçevesinde direktiflerin Üye Dev-
letler için bağlayıcılığı itibariyle ya-
tay etkiye mani yapısı; direktiflerin 
tüzükten farklı doğası nedeniyle 
tüzüklerin içerik ve etkisine sahip 
olmaması gerekliliği ve aksi duru-
mun direktiflerin söz konusu farklı 
doğasını ortadan kaldıracağı; yatay 
doğrudan etkinin tanınmasının di-
rektiflerin dolaylı düzenleme tasar-
rufu olma niteliğini muhafazasına 
engel teşkil edeceği şeklinde çeşitli 
argümanlar ileri sürülmüştür. Ancak 
literatürde, özellikle AB hukukunun 
tam etkililiğinin sağlanması amacıy-
la ve içtihat hukukunda ortaya çıkan 
direktiflerin arızi yatay doğrudan 
etkisi, AB hukukunun genel ilkeleri 
ile ilişkisi çerçevesinde doğrudan 
etkisi ve dolaylı etkisi itibariyle bu 
tasarrufların hukuki etkisinin ne ol-
duğuna dair bulunan bir muğlaklık 
ve belirsizlik nedeniyle hukuki ke-
sinlik ilkesi çerçevesinde, direktifle-
rin yatay doğrudan etkisinin Avrupa 
Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafın-
dan açıkça tanınması gerekliliği üze-
rine yaklaşımlar da bulunmaktadır.
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Yayılma (Spill Over) 

–Sezgin MERCAN–

Yayılma, sosyal aktörlerin daha fazla 
bütünleşme için istek sergilemeleri 
sonucu, bu yöndeki desteğin daha 
derin bir bütünleşmeye dönüş sü-
recini açıklamak için Avrupa bütün-
leşmesini açıklayan kuramlardan 
Yeni İşlevselcilik kapsamında kulla-
nılan bir kavramdır. Ernst Haas, ulu-
sal düzeyde sosyal grupların daha 
derin ve yaygın bir bütünleşmeyi 
destekleme noktasına nasıl gel-
diklerini açıklamaya çalışmaktadır. 
Ona göre, ulusüstü kurumlar sosyal 
aktörler için temel odak noktasıdır. 
Çünkü sosyal aktörler bu kurumları, 
tercihlerini hayata geçirebilecekleri 
yeni yetki merkezleri olarak düşün-
mektedirler. Bu koşullarda adeta 
bir “sektör bütünleşmesi” meydana 
gelmektedir. Sektör bütünleşmesin-
de sosyal aktörler farklı politikaları 
uyumlu hale getirebilecekleri bir 
imkâna ve bütünleşmiş sektörler 
daha işlevsel bir niteliğe kavuşabil-
mektedir. Hatta bunu herhangi bir 
ideolojik ya da fikri taahhüt gerek-
meden yapabilmektedirler. Yayılma, 
kendi kendini idameyi ve rasyonel 
davranışı barındırmaktadır. Leon 
Lindberg de yayılmanın otomatik 
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bir süreç olduğuna işaret etmekte-
dir. Ona göre belli bir amaç doğrul-
tusundaki bir eylem daha fazla bir 
çabayla daha ileri amaçlara ulaş-
mayı sağlayabilmektedir. Böylece 
giderek gelişen bir bütünleşme hali 
gerçekleşebilmektedir.   

Yayılmada, bir bütünleşmenin bel-
li hedefler doğrultusunda bir araya 
gelen üyeleri, bu hedefler konu-
sunda aynı memnuniyet derecesi-
ne sahip olmayabilmektedirler. Bu 
memnuniyetsizliklerini ilgili sektör-
deki karşılıklı taahhütlerini arttırıp 
daha derin işbirlikleri üzerinden 
gidermeye çalışmaktadırlar. Yayıl-
manın genişlemesine etki eden iki 
faktör bulunmaktadır. İlki, karşılıklı 
bağımlılık durumudur. Bu durumda 
baskı grupları ve siyasi partiler gibi 
aktörlerce takip edilen işlevlerin ve 
konuların karşılıklı bağımlılığı söz ko-
nusudur. İkincisi, krizlerle karşı kar-
şıya kalan bölgesel kurum yönetici-
lerinin örgütlenmeyi arttırma ve ge-
nişletme potansiyelleridir. Bir kere 
yayılma gerçekleştiğinde ilerleyen 
zamanlarda bunu genişletmeye ve 
bölgesel etkisini yükseltmeye yöne-
lik çabalar da artmaktadır. Bunu ta-
kiben gönüllü bütünleşme hareketi 
de başlayabilmektedir. Yeni işlevler 
ve yetki devirleri gerçekleşebilmek-
tedir. Bölgesel aktörlerin ve yöneti-
cilerin özerklikleri daha da artabil-
mektedir. 

Bir politikanın kapsamı ne kadar 
geniş olursa ve kolektif karar alımı-
na bağlılık düzeyi ne kadar yüksek 
olursa işlevin genişleme eğilimi de 
o derece fazla olmaktadır. Kapsam 

açısından iki boyut öne çıkmaktadır. 
İlki, sosyal grupların ve sektörlerin 
sayısıdır. İkincisi de bu sektörlerin 
önemidir. İkisi arasında bir korelas-
yon bulunmaktadır. Düzey açısından 
ise karar alımına bağlılık, devamlılık 
önemlidir. Bağlılık ne kadar yüksek 
olursa yayılma ve dolayısıyla özerk 
bir ulusüstü kuruma kontrol yetkisi 
verme olasılığı da yükselmektedir. 
Düşük olduğunda da ulusal düzey-
deki aktör ya da temsilciler arasında 
karşılıklı faydanın dağılımıyla ilgili 
bir müzakere sürecinin yürütülmesi 
beklenmektedir. Yayılma sürecinin 
kümülatif ilerleyen bir doğası bulun-
maktadır. Bu ilerlemede daha fazla 
ulusal aktörün sürece dahil olması, 
politika alanlarının ya da sektörlerin 
çeşitlenmesi ve ortak karar alım de-
recesinin artması söz konusudur. Ge-
nişleyen ölçekli bu tip bir ilerlemede 
bütünleşmeyle daha fazla ilgilenen 
ve bütünleşmede daha da aktif ol-
maya başlayan aktörlerden oluşan 
bir hedef kitle ortaya çıkmaktadır. 
Bu esnada yeniden tanımlanan ve 
paylaşılan hedefler de olmaktadır. 
Ulusal bağlılığın merkeziliği yerine 
yeni bir bölgesel merkez de oluşa-
bilmektedir. Yayılma aslında belli bir 
noktaya kadar politizasyon olma-
dan, sadece teknik konularda ger-
çekleşen bir süreçtir. Bu niteliğiyle 
de ihtilaf yaratma potansiyeli düşük 
kalmaktadır. Avrupa bütünleşme-
sinde görüldüğü gibi, bütünleşmeye 
yeni eklenen her aktör, bütünleşme-
de giderek artan çıkar farklılaşması 
ve politizasyon yayılmanın kümülatif 
ve otomatik ilerleyen niteliğini sınır-
landırabilmektedir. 
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Yediler (Outer Seven)  

–Selvi EREN–

Avrupa Birliği’nin (AB) 1952 yılın-
da Avrupa Kömür Çelik Topluluğu 
(AKÇT) ile kurucu ülkeleri olarak ad-
landırılan Altılar’a (Inner Six) karşı-
lık, bu yapının dışında kalan Avrupa 
Serbest Ticaret Birliği (European 
Free Trade Association – EFTA) ül-
keleri Yediler olarak adlandırılmıştır. 
EFTA, 1960 yılında Birleşik Krallık, 
Danimarka, Avusturya, Norveç, 
Portekiz, İsveç ve İsviçre’nin imza-
ladığı Stockholm Konvansiyonu ile 
oluşturulmuştur. Bu ülkeler AKÇT ile 
AET’nin altı kurucu üyesinden farklı 
olarak “Yediler” olarak bilinmekte-
dir.

Birleşik Krallık ve Danimarka’nın 
1973, Portekiz’in 1986, İsveç ve 
Avusturya’nın 1995 yılında AB üye-
si olmasıyla birlikte EFTA üyelikleri 
sona ermiştir. Günümüzde İsviçre, 
İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç ol-
mak üzere dört üyesi olan EFTA, 
gelişmiş ülkeler arasında ticaret ser-
bestliğini sağlamaktadır. EFTA ülke-
leri aynı zamanda 22 AB üye ülkesi 
ile birlikte Schengen Alanı içerisinde 
yer almaktadır. EFTA ülkeleri, AB’nin 
mal ve hizmet ticaretinin önemli or-
taklarındandır. 
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Yeknesak Etkili Avrupa 
Patenti (European Patent 
with Unitary Effect)

Bkz. Patent

Yeni İşlevselcilik 
(Neofunctionalism)  

–Sezgin MERCAN–

Yeni İşlevselcilik (Neo-fonksiyona-
lizm) uluslararası ilişkiler disiplininin 
1950’lerdeki ana akım teorilerine 
alternatif olacak şekilde ortaya çık-
mıştır. Bir başka deyişle, Realizm ile 
İdealizm arasındaki çatışmayı yan-
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sıtmıştır. Ernst Haas, ulusal sınırları 
aşan kurumların inşasını insanların 
refah ihtiyacını karşılayacak bir ey-
lem olarak konumlandırmıştır. Yeni 
İşlevselcilik siyasi bütünleşmelerde 
teknokrasinin önemine vurgu yapan 
İşlevselcilikten ayrılarak siyasete ve 
araçlarına önem vermektedir. Aynı 
zamanda, aktörler ve aralarında-
ki etkileşime odaklanmaktadır. Bir 
bütünleşmede sonuçlardan ziyade 
sürece ağırlık vermektedir. Bu süreç 
çoğulcu bir siyasi ortamda, çıkarları-
nı takip eden aktörler arasındaki et-
kileşimden kaynaklanmaktadır. Yeni 
İşlevselcilik siyasi çoğulculuk zemi-
ninde bir bakış açısına sahiptir. Yeni 
İşlevselcilikte devletler bölgesel ve 
uluslararası sistemin belirleyici ak-
törü olarak kabul edilmemektedir-
ler. Dolayısıyla, işlevsel örgütlenme-
lerin bir ülkeden diğerine değil, bir 
alandan diğerine yayılmasına odak-
lanmıştır. Ortak değerler ve kimlik-
lerden ziyade çıkarlar, bütünleşme 
sürecinin temel dinamikleri olarak 
görülmektedirler. Bütünleşme bağ-
lamında işbirliği arttıkça ortak ka-
rar alma dinamiği gelişip tercihle-
rin değişimi ve ortak değerlerin ve 
kimliklerin oluşumu da söz konusu 
olmaktadır. Bütünleşme yolundaki 
stratejiler birbirleriyle aynı olmayıp, 
sadece örtüşmektedirler. Aktörler 
kurallar ve politikalar hakkında uzla-
şıya aynı hedefe sahip oldukları için 
değil, farklı tercihlerinin kesişmele-
rinden dolayı ulaşmaktadırlar.

 Yeni İşlevselciliğin bütünleşme ku-
ramlarına en önemli katkısı yayılma 
(spill-over) etkisidir. Haas, yayılma 
etkisini bir ekonomik sektördeki 

bütünleşmenin diğer sektörlerde 
de bütünleşme baskısı yaratması 
şeklinde tanımlamıştır. Sektörler 
değişebileceği gibi aynı eksende de 
olabilmektedir. Bir başka deyişle, 
ekonomik bütünleşme siyasi bü-
tünleşmeyi de beraberinde getire-
bilmektedir. Batı Avrupa ülkelerin-
de kömür ve çelik sektörlerindeki 
bütünleşmenin sağladığı fayda ya-
yılmaya yol açmıştır. Yayılma hem 
genişlemeyi hem de derinleşmeyi 
kapsamaktadır. Örneğin, Avrupa ül-
kelerini kapsayan ortak bir para po-
litikası kur istikrarını sağlamakta, bu 
sayede de gümrük birliği sürdürülür 
kılınmaktadır. Avrupa bütünleşmesi 
bağlamında serbest ticaretten para-
sal birliğe doğru uzanan bir yayılma 
etkisi görülmüştür. Bu yayılmayla 
oluşan ulusüstü kurumsallaşma 
Avrupa’da uzun vadeli bir barışın 
yerleşmesine yol açmıştır. Ulusüstü 
yapılardan fayda sağlandıkça, bunu 
gözeten aktörler arasında etkileşim 
de artmıştır. Etkileşim zemininde 
siyasetçiler, çıkar grupları, siyasi 
partiler ve hükümetler bütünleşme-
nin ilerlemesi için merkezi rol yük-
lenebilmektedirler. Yayılma, ortak 
Avrupa Birliği (AB) politikalarının 
etkisinin komşu ülkelere uzanma-
sıyla coğrafi bir genişleme özelliği 
de sergilemektedir. 
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Yeni Kurumsalcılık  
(New Institutionalism) 

–Sezgin MERCAN–

1980’li yıllardan 1990’lara uzanan 
süreçte, Mark Pollack, Peter A. Hall, 
Rosemary C. R. Taylor, Geoffrey Gar-
rett ve Paul Pierson tarafından geliş-
tirilen Yeni Kurumsalcılık, birer aktör 
olarak kurumların önemine dikkati 
çekmekte ve bu aktörler arasındaki 
karmaşık ilişki pratiğini açıklamaya 
çalışmaktadır. Bunun yanında, iliş-
kilerde normların rolünü ve Avrupa 
bütünleşmesinde sosyalleşmeyi de-
ğerlendirmeyi hedeflemiştir. Kurum-
lar; bireyler, devletler ve AB gibi sos-
yal örgütlenme biçimleri arasındaki 
irtibatın sonuçlarını etkilemektedir-
ler. Örneğin, kurumlar bir örgütlen-
meye üye olunması için süreç ve o 
yapıyla ilgili bilgiyi yaymakta, hedef 
kitleyi de bu yönde mobilize et-
mektedirler. Bunun tam tersini, üye 
olunmaması yönünde mobilizasyon 
gibi, yapmaları da mümkündür. Av-
rupa Parlamentosu ve Avrupa Ko-
misyonu gibi kurumlar AB’ye katılım 

koşullarını belirleyip tanımlayarak 
AB’nin genişleme sürecini belirli 
tercihlere göre etkileyebilmektedir-
ler. Genişleme, AB müktesebatına 
ve yönetişim kapasitesi ya da kabili-
yetine etki etmektedir. Yeni Kurum-
salcılık tam da bu noktaya odaklan-
maktadır. Yeni Kurumsalcılığa göre 
ulusal tercihler ve çıkarlar kurumlar 
aracılığıyla istikrarlı ve tahmin edile-
bilir hale gelebilmektedir. AB üyeli-
ğine aday ülkelerin üyelik gerekçe-
leri değişiklik gösterse de, kurumsal 
zeminde üyelik, ulaşmak istenen 
hedef olma özelliğini korumaktadır. 
Yeni Kurumsalcılık AB içindeki geliş-
melere odaklanıp, üçüncü ülkelerle 
ilişkileri pek önemsememiştir. Ku-
rumların kendilerine özgü özellikle-
rini oluşturan kültürel yansımalar, 
algılar, yönetmelikler, normlar ve 
değerler ise göz ardı edilememekte-
dir. Fikirlerin ve değerlerin kurumlar 
içindeki dönüşümünün incelenmesi 
de ancak bu şekilde olabilmektedir. 

Yeni Kurumsalcılık kapsamında 
Sosyolojik Kurumsalcılık, Tarihsel 
Kurumsalcılık ve Rasyonel Tercihli 
Kurumsalcılık yer almaktadır. Geniş-
leme literatüründe örneğin AB’nin, 
mali yük ve idari sorunlar nedeniyle 
rasyonel olmasa da niçin Merkezi ve 
Doğu Avrupa Ülkelerinin (MDAÜ) 
de dahil olduğu 2004 tarihli en bü-
yük genişlemeyi gerçekleştirdiği so-
rusuna cevap aranırken yeni kurum-
salcı yaklaşımlar kullanılmaktadır. 
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Yeni Yaklaşım   
(New Approach)

–İlke GÖÇMEN–

Yeni yaklaşım, iç pazara erişmeye 
yönelik tekniklerden pozitif bü-
tünleşme ile ilgilidir. Yeni yaklaşım, 
özellikle malların serbest dolaşımı 
alanında, Cassis de Dijon davası 
(Case 120/78) sonrasında Komis-
yon’un pozitif bütünleşmeye ilişkin 
yaklaşımındaki değişimi ifade et-
mektedir. 

Yeni yaklaşım iki odak noktasına sa-
hiptir. Birincisi, yeni yaklaşım karşı-
lıklı tanıma ilkesi üstüne kuruludur. 
Bu ilkeye göre bir Üye Devlette hu-
kuka uygun olarak üretilen mallar, 

bir başka Üye Devlette –kural ola-
rak– o devletteki muadillerine denk 
olarak tanınacaktır. Bununla birlikte 
bir Üye Devlet, orantılılık ilkesine 
uygun olmak kaydıyla, kurucu ant-
laşmadaki istisnalar veya kamu 
yararına ilişkin ağır basan sebep-
ler temelinde ithal ürünlere kendi 
kurallarını uygulayabilecektir. İşte 
Komisyon, bu tür – Avrupa Birliği 
(AB) hukukuna uygun– ulusal kural-
lar ile ilgili olarak AB çapında uyum-
laştırma çabasına girişecektir. Başka 
bir ifadeyle uyumlaştırma, karşılıklı 
tanıma karinesinin meşru sebepler 
temelinde bertaraf edildiği alanları 
hedef alacaktır.

İkincisi, yeni yaklaşım, bir alanı bü-
tünüyle düzenlemeye girişmek ye-
rine, yalnızca asli sağlık ve güvenlik 
gerekliliklerini belirlemek ile sınırlı 
tutulacak ve standardizasyon bi-
rimleri kullanılacaktır. Bu tür tasar-
ruflar; söz gelimi oyuncaklar, inşaat 
makineleri, tıbbi araçlar gibi genel 
bir ürün alanına ilişkin çıkarılmakta-
dır. Standardizasyon birimleri ise, bu 
tasarruflar ile uyumlu teknik özellik-
leri ortaya koymaktadır. Bu meyan-
da ana birimler, Avrupa Standar-
dizasyon Komitesi (CEN), Avrupa 
Elektroteknik Standardizasyon Ko-
mitesi (CENELEC) ve Avrupa Teleko-
münikasyon Standartları Enstitüsü 
(ETSI) olarak belirtilebilir. Komisyon, 
AB tasarrufundaki asli gereklilikler 
ile uyumluysa bu birimlerce belir-
lenen standartları onaylamaktadır. 
Üye Devletler, bu standartlara uy-
gun biçimde üretilen malların AB 
tasarrufundaki asli gereklilikler ile 
uyumlu olduğunu varsaymak ile yü-
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kümlü tutulmaktadır. Böylelikle bir 
tacir, Avrupa standartlarına uygun 
ürettiği malları tüm Üye Devletlere 
serbestçe satabilmektedir.
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Yeniden Yapılanma, 
Kalkınma ve İstikrar 
İçin Topluluk Yardımı 
(Community Assistance 
for Reconstruction, 
Development and 
Stabilisation (CARDS))

–Selvi EREN–

Avrupa Birliği’nin (AB) Batı Balkan 
ülkeleri Hırvatistan, Bosna-Hersek, 
Sırbistan, Karadağ, Kuzey Make-
donya, Kosova ve Arnavutluk için 
uyguladığı mali yardım aracı Yeni-
den Yapılanma, Kalkınma ve İstikrar 
için Topluluk Yardımı (CARDS) ismini 
taşımıştır. 2007 yılında Katılım Ön-
cesi Katkı Aracı’nın (IPA) kapsamına 
giren CARDS, Hırvatistan’ın 2013 
yılında AB üyesi olmasıyla sadece 6 
Batı Balkan ülkesini kapsamaya baş-

lamıştır. Aday ve potansiyel aday ül-
kelere yapılan mali yardımların tek 
çatı alında birleştirildiği IPA, PHARE, 
PHARE CBC, ISPA, SAPARD ve CAR-
DS’ın yanı sıra Türkiye için mali yar-
dım aracını da içermektedir. 

2007-2013 arası dönemde (IPA I) 
aday ve potansiyel aday tüm ülke-
lere 11,5 milyar Avro ayrılmıştır. 
2007-2013 yılları arasında potan-
siyel aday ve aday ülkelere verilen 
mali yardımlar beş ana başlık altın-
da incelenmiştir: Bölgesel kalkınma, 
geçiş dönemi desteği ve kurumsal 
yapılanma, kırsal kalkınma, insan 
kaynaklarının geliştirilmesi ile son 
olarak sınır ötesi iş birliği. IPA meka-
nizmasının öncelikleri ve destek ve-
rilecek alt başlıklar, Çok Yıllı Endika-
tif Planlama Belgesi ile açıklanmak-
tadır. Avrupa Komisyonunun IPA I 
döneminde 3 yılı kapsayacak şekil-
de yayımladığı Endikatif Planlama 
Belgesi her yıl revize edilmiştir. 31 
Aralık 2013 tarihinde IPA I dönemi-
nin yasal süresi dolmuştur ve 2014 
itibarıyla IPA II dönemi başlatılmış-
tır. Ancak IPA I dahilindeki projelere 
verilen finansal destek 2019 yılına 
kadar devam etmiştir. 2014 ile 2020 
yıllarını kapsayan IPA II döneminde 
getirilen en büyük yenilik aday ve 
potansiyel aday ülkelere ayrı ayrı 
odaklanılması olmuştur. Her bir ülke 
için 7 yılı kapsayacak şekilde Endika-
tif Strateji Belgesi hazırlanmıştır. Bu 
yönüyle ülkelerin kendi reform ihti-
yaçları ve kalkınma planlarına özel 
olduğu için mali yardım aracının 
daha fazla benimseneceği ve daha 
etkili sonuçlar doğuracağı öngö-
rülmüştür. IPA II sürecinin bir diğer 
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yenilikçi özelliği sektörel yaklaşıma 
öncelik vermesidir. Daha uzun dö-
nemli ve sürdürülebilir bir yaklaşım 
olarak getirilen sektörel yaklaşımın 
mali okuma listesinin daha etkin ve 
etkili şekilde kullanılmasını sağlaya-
cağı vurgulanmıştır.
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Yeşil Hat Tüzüğü   
(Green Line Regulation)

–Ulaş GÜNDÜZLER–

Kıbrıs Rum Kesimi’nin, Kıbrıs Cum-
huriyeti olarak, tüm adayı temsilen 
Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmasının 
sebep olacağı serbest dolaşıma iliş-
kin sorunların ortadan kaldırılması 
bakımından yürürlüğe sokulan Kon-
sey tasarrufudur. Tüzük, Kıbrıs Rum 
Kesimi’nin üyeliğinin gerçekleştiği 1 

Mayıs 2004’te yürürlüğe girmiştir. 
Tüzüğün hukuki dayanaklarından 
biri de Kıbrıs Hakkında 10 Numa-
ralı Protokol’dür. Protokol, Kuzey 
Kıbrıs’ta müktesebatı askıya aldık-
tan sonra, Konsey’e Kuzey Kıbrıs ile 
Güney Kıbrıs’ı ayıran Yeşil Hat’ta AB 
hukukunun hangi şartlarda uygu-
lanacağını düzenleme yetkisi ver-
miştir. Yeşil Hattın Birliğin dış sınırı 
olmadığını belirten Tüzük, Mükte-
sebatın askıda olduğu Kuzey Kıbrıs 
ile müktesebatın yürürlükte olduğu 
Güney Kıbrıs arasında malların ser-
best dolaşımı, kişilerin ve hizmetle-
rin serbest dolaşımı ve sermayenin 
serbest dolaşımı ile ilgili özel kural-
lar getirmiştir. Aynı şekilde, Kuzey 
Kıbrıs’ın Birliğin gümrük ve mali ül-
kesinin, Özgürlük, Güvenlik ve Ada-
let alanının geçici olarak dışında 
kalması nedeniyle, Birliğin, hukuka 
aykırı göçe, kamu düzenine yönelik 
tehditlere karşı korunması ve malla-
rın serbest dolaşımı ile ilgili Birliğin 
menfaatlerinin gözetilmesini sağla-
yacak özel kurallar öngörmektedir. 
Bu çerçevede Tüzük, Kıbrıs Rum Ke-
simi’ne, Yeşil Hattan geçecek olan 
tüm kişiler üzerinde kontrol yapma 
yükümlülüğü getirmektedir. Böyle-
likle Kuzey Kıbrıs ve Yeşil Hat üzerin-
den hukuka aykırı şekilde yapılacak 
göçün engellenmesi ve kamu dü-
zeninin korunması bakımından so-
rumluluk esas itibarıyla Kıbrıs Rum 
Kesimi yetkililerince üstlenilmekte-
dir. Malların serbest dolaşımı bakı-
mından ise, Kuzey Kıbrıs’tan Güney 
Kıbrıs’a geçecek olan malların, ön-
görülen koşulları karşılayıp karşıla-
madığının denetimini yapmak ve bu 
malların Yeşil Hattı geçebilmesi için 
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aranan Refakat Belgelerini vermek 
üzere Kıbrıs Türk Ticaret Odası yet-
kilendirilmiştir. Ancak Tüzüğe göre, 
bu yetki Oda’dan alınıp bir başka 
kuruma verilebilir. Kıbrıs Rum Kesi-
mi otoriteleri, malların sınırı geçme-
sinin ardından, Oda’nın veya yetki-
lendirilmiş başka bir kurum varsa 
onun verdiği refakat belgesini ve bu 
belge ile gönderilen malın uyumlu 
olduğunu kontrol etme yükümlü-
lüğü altındadır. Tüzük’te öngörülen 
koşulları taşıyan ve böylelikle Kuzey 
Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçen mal-
lar gümrük vergisine veya gümrük 
vergisine eş etkili ödeneğe tabi tabi 
tutulamamaktadır.
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Yeşil Kitap (Green Paper)

–Narin İDRİZ–

Yeşil Kitap, belirli bir alandaki po-
tansiyel politikalar hakkında tartış-
ma veya müzakere başlatmak ama-
cıyla Komisyon tarafından hazırla-
nan bir belgedir. Yeşil Kitap, belli bir 
alanda uygulamak üzere bir strateji 
önermekte ve Komisyon’un kamuo-
yu düşünce ve görüşlerini almak is-
tediği teklifleri belirlemektedir. Yeşil 
Kitaplar, kurucu antlaşmaların ken-
disinde hukuki tedbir olarak belir-

tilmemiştir, ancak Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) 
Başlık I, Madde 1’e ilişkin 1 sayılı 
Protokol’de geçmektedir.

Yeşil Kitaplar sadece Avrupa Bir-
liği’nin (AB) yetki sahibi olduğu 
herhangi bir politika alanı için de-
ğil, aynı zamanda Komisyon’un AB 
politikalarının ilgili veya gerekli ol-
duğuna inandığı diğer alanlarda da 
yayınlanabilmektedir. Yeşil Kitap-
lar, bir politika alanındaki mevcut 
durumun ana hatlarını çizmekte 
ve bunu takiben Komisyon’un bu 
alandaki tavsiyelerini içermektedir. 
Komisyon daha sonra paydaşları ve 
ilgili veya alakalı herhangi bir tarafı 
teklifler hakkında görüşlerini ve bil-
gilerini sunmaya ve bir danışma sü-
recine ve müteakip tartışmaya katıl-
maya davet etmektedir. Bir Yeşil Ki-
tap, genellikle bu konuda bir Beyaz 
Kitapta ana hatlarıyla belirtilecek 
daha resmi yasama tasarrufunun 
öncüsüdür. Buna örnek olarak, Ko-
misyon’un 2013 yılında yayınlanan 
iklim ve enerji politikalarına ilişkin 
bir çerçeve hakkındaki Yeşil Kitabı 
belirtilebilir.

Yetenekler-Beklentiler 
Uçurumu (Capabilities – 
Expectations Gap) 

–Sedef EYLEMER– 

“Yetenekler-Beklentiler Uçurumu” 
kavramı Avrupa Birliği’nin (AB) So-
ğuk Savaş sonrası dönemde ulus-
lararası alandaki rolünü ve dış po-
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litikalarını nitelendirmek için ilk kez 
Christopher Hill tarafından 1993 yı-
lında ortaya atılmıştır. Bu nitelendir-
mede AB’nin uluslararası sistemde 
yerine getirdiği işlevlerin yanısıra, 
Birliğin uluslararası alanda oynadığı 
role dair üçüncü tarafların algıları ve 
beklentileri de dikkate alınmaktadır. 
AB’nin yetenekleri Birliğin dış poli-
tika ve dış ilişkilerine dair ortak ve 
uyumlu şekilde karar verebilme ye-
tisi ve bu kararları uygulayabilecek 
kaynak ve kapasiteye sahip olup ol-
madığı ile ilgilidir. Bu noktada Hill’in 
temel argümanı, AB’nin uluslararası 
alandaki yeteneklerinin abartılı bir 
şekilde ve olduğundan fazla değer-
lendirildiği ve bu doğrultuda AB’nin 
uluslararası sistemde yerine getir-
mesi gereken işlevlere dair Birliğin 
mevcut kapasitesinin üzerinde bek-
lentiler oluşturulduğu şeklindedir. 
Bu durum ise AB açısından uluslar-
arası alanda bir yetenekler-beklen-
tiler uçurumuna yol açmaktadır. Bu 
uçurumun kapatılabilmesi için ya 
Birliğin uluslararası kapasitesinin 
ve yeteneklerinin artırılması ya da 
AB’den beklentilerin azaltılması ge-
rekmektedir. AB’nin yeteneklerinin 
artırılması bütünleşmenin siyasi ve 
hukuksal boyutta önemli ölçüde 
ilerlemesini gerektirmektedir. Diğer 
yandan, beklentilerin azaltılması ise 
dış politika hedeflerinin düşürülme-
sini ve bunun diğer aktörlere de ile-
tilmesini gerektirmektedir. 

Avrupa Komşuluk Politikası açısın-
dan değerlendirildiğinde, tüm göz-
den geçirme ve revizyonlara rağmen 
Komşuluk Politikasının AB’nin kom-
şu ülke ve bölgelerinde hedeflenen 

ve beklenen etki ve dönüşümü ger-
çekleştirmede yetersiz kaldığına iliş-
kin eleştiriler yapılmaktadır. Bu eleş-
tiriler literatürde AB’nin uluslararası 
alandaki rolüne ilişkin “Yetenek-
ler-Beklentiler Uçurumu” argüman-
ları ile örtüşebilmektedir.  
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Yetki (Competence)

–A. Aslı BİLGİN–

Üye Devletler tarafından belirli ko-
nularda Avrupa Birliği’ne (AB) ve-
rilen hak olarak tanımlanabilecek 
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yetki kavramı ile yetkinin sınırları 
ve kullanımı AB Antlaşması md. 5’te 
düzenlenmiştir. Buna göre, Birliğin 
genel bir yetkiye sahip olmadığı an-
cak yetkilendirilme ilkesi uyarınca 
kurucu antlaşmalarda belirlenen 
hedeflere ulaşmak amacıyla Üye 
Devletler tarafından kendisine ve-
rilen yetkiler kapsamında hareket 
edebileceği anlaşılmaktadır. Birliğe 
verilen yetkiler üç grup altında top-
lanabilir. Birliğin, tasarrufta buluna-
bileceği alanın açıkça kurucu antlaş-
malarda düzenlenmiş olduğu du-
rumlar açık yetki olarak kabul edi-
lirken, yetkinin varlığına rağmen bu 
yetkinin kullanımı için kurucu ant-
laşmada açıkça düzenlenmeyen bir 
yetkinin varlığına ihtiyaç duyulması 
zımni yetki olarak nitelendirilmek-
tedir. Zımni yetki ile çok fazla karıştı-
rılan bir diğer yetki grubu ise ABİHA 
madde 114 ve madde 352’de dü-
zenlenen tali veya boşluk doldurma 
yetkisidir. ABİHA md. 114 uyarınca 
İç Pazar hedefine, md. 352 uyarınca 
kurucu antlaşmalarda tanımlanan 
politikalar kapsamında öngörülen 
amaçlardan birine ulaşmak için bir 
eylem yapılması gerekmekte olup, 
ancak antlaşmalarda buna ilişkin bir 
yetki (açık veya zımni) öngörülme-
diği durumlarda Birliğin bu madde 
kapsamında gerekli tedbiri alabile-
ceği düzenlenmiştir. Ancak alınan 
tedbir, Birliğe kurucu antlaşmalarda 
tanınan yetkileri genişletmesi sonu-
cunu doğurmamalıdır. Zımni yetki 
ile arasındaki temel fark zımni yet-
kinin varlığından söz edebilmek için 
kurucu antlaşmalarda konuya ilişkin 
bir yetki var olup, bunun kullanımı 
için gerekli diğer bir yetki antlaş-

malarda bulunmazken, tali yetkide 
konuyla ilgili yetkiye ilişkin herhangi 
bir düzenleme antlaşmalarda bu-
lunmamaktadır. Birlik yetkilerinin 
kullanılması ise katmanlı yetki ilkesi 
ve orantılılık ilkesine tabi kılınmıştır. 
Katmanlı yetki ilkesi gereğince, Birli-
ğin münhasır yetkisi dışında kalan 
konularda yetki aslında Üye Dev-
letlerde olup, bu konularda Birliğin 
düzenleme yapabilmesi yapılacak 
eylemin boyutu ve etkileri nede-
niyle Birlik tarafından gerçekleşti-
rilmesinin daha iyi sonuçlar doğu-
racağı durumlarla sınırlandırılmıştır. 
Orantılılık ilkesi, Birlik eylemlerinin 
kurucu antlaşmaların amaçlarını 
gerçekleştirmenin ötesine geçe-
meyeceğini belirtmektedir. Gerek 
katmanlı yetki ilkesi gerek orantılılık 
ilkesi ABİHA’ya ekli Katmanlı Yetki 
ve Orantılılık İlkelerinin Uygulanma-
sına Dair Protokol gereğince Birlik 
kurumlarınca uygulanmaktadır.
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Yetki Devrine Dayanan 
Tasarruf (Delegated Act)

–Narin İDRİZ–

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 
Antlaşma (ABİHA) md. 290, Ko-
misyona bir yasama tasarrufunda 
yasama tasarrufunun asli olmayan 
bazı unsurlarının tamamlanması 
veya değiştirilmesi için genel uy-
gulama kabiliyeti olan yasama dışı 
tasarruflar kabul etme yetkisi ver-
mektedir. Yetki devrine dayanan 
tasarruflar hukuken bağlayıcıdır ve 
çoğu zaman oldukça teknik nitelik-
teki daha ayrıntılı tedbirleri tanım-
lamak için benimsenmektedir.

ABİHA md. 290’a göre Komisyon, 
yalnızca esas yasama tasarrufu-
nun izin vermesi ve yetki devrinin 
amaçları, içeriği, kapsamı ve süresi-
ni açıkça belirtmesi koşuluyla yetki 
devrine dayanan tasarrufları kabul 
edebilmektedir. Yetki devrine daya-
nan tasarruflar hiçbir koşulda esas 
yasama tasarrufunun asli unsurları-
nı değiştiremez ve onlara ilave ge-
tiremez. Yetki devrine dayanan ta-
sarruflar, bir yasama tasarrufunun 
fazladan bir katmanı olarak görüle-
bilir; ancak esas yasama tasarrufu-
nun yürürlüğe girmesi için kesin ge-
rekli bir tedbir değildir. Burada asıl 
amaç, teknik spesifikasyonları ve 
bilimsel ilerlemeyi açıklayan gele-
cekteki değişiklikleri ve açıklamaları 
kolaylaştırarak Avrupa Birliği (AB) 
mevzuatını karmaşık ve teknik hale 
getirmekten kaçınmaktır.

Yetki devrine dayanan tasarruflar 
son derece teknik olabileceği için, 
Komisyon tüm AB Üye Devletle-
rinden gelen temsilcilerden oluşan 
uzman gruplara danıştıktan sonra 
bu tasarrufları benimsemektedir. 
Tasarruf kabul edildikten sonra, Av-
rupa Parlamentosu ve Konsey’in 
itirazlarını iletmek için yaklaşık iki 
ayı bulunmaktadır. Avrupa Parla-
mentosu ya da Konsey itiraz eder-
se yetki devrine dayanan tasarruf 
reddedilir. Herhangi bir itiraz ileri 
sürülmezse yetki devrine dayanan 
tasarruf esas yasama tasarrufunda 
belirtilen sürenin sonunda yürürlü-
ğe girer.

Örneğin, AB Gıda Etiketleme Hak-
kında Tüzük (1169/2011 sayılı Tü-
zük) md. 18(5) “tasarlanmış nano-
malzemeler”in tanımını teknik ve 
bilimsel ilerlemelere göre uyarlama 
yetkisini Komisyon’a devretmek-
tedir. Yetki devrine dayanan tasar-
ruflar çoğunlukla Komisyon’un ilgili 
Tüzük veya Direktifin ekini değişti-
rebileceği durumları belirtmektedir.
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Yetki Devrine Dayanan Tasarruflar 
İçin Kurumlar Arası Kayıt Kütüğü: 
https://webgate.ec.europa.eu/reg-
del/#/home

Yetki Kayması 
(Competence Creep)

–A. Aslı BİLGİN–

Yetki kayması, Avrupa Birliği’ne 
(AB) kurucu antlaşmalarla verilen 
yetkinin Birlik kurumlarınca geniş-
letilmesi ve bunun doğal sonucu 
olarak Üye Devletlerin yetki kay-
bı olarak ifade edilmektedir. Yetki 
kaymasının, sahip olduğu inisiyatif 
hakkı nedeniyle sadece Komisyon 
tarafından gerçekleştirildiği çoğun-
lukla ileri sürülse de, diğer kurum-
ların da bu duruma sebep olduğu 
bilinmektedir. Komisyon tarafından 
gerçekleştirilen yetki kaymasının 
özellikle hukuki dayanak hükümleri 
aracılığıyla gerçekleştiği, özellikle bu 
hükümlerin muğlak ve yoruma açık 
olmasının buna imkan verdiği ile-
ri sürülmektedir. Boşluk doldurma 
veya tali yetki olarak adlandırılan 
ABİHA madde 352 bu konuya veri-
lebilecek en iyi örneklerden biridir. 
Bunu yanı sıra açık koordinasyon 
yöntemi gibi esnek hukuk düzen-
lemeleri, Üye Devletlerin hareket 
kabiliyetini sınırlayan ticari anlaş-
malar gibi birtakım uluslararası an-
laşmalar, AB kapsamı dışında kalan 
hükümetlerarası anlaşmalar, Bos-
man davasındaki (C–415/93) ka-
rarda olduğu gibi spor faaliyetlerini 
ekonomik aktivite üzerinden Birlik 
yetkisine dahil eden Avrupa Birliği 

Adalet Divanı (ABAD) kararları da 
yetki kaymasına verilebilecek ör-
neklerdendir.
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Yetkilendirilme İlkesi 
(Principle of Conferred 
Powers or Principle of 
Attributed Powers)

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Uluslararası hukuk çerçevesinde 
zaten bir uluslararası örgüt olarak 
değerlendirilmesi gereken Avrupa 
Birliği (AB), aynen diğer uluslara-
rası örgütler gibi, kendi varlığından 
neş’et eden yetkileri haiz olmadı-
ğı ve bunlarla varlık bulmadığı için 
ancak kendisini kuran devletlerin 
devrettiği yetkileri kullanabilir. Yani 
AB’nin, devletlerin aksine, kendi 
varlığından neş’et eden ve istedi-
ği alanda kullanabileceği bir genel 
yetkisi yoktur. Bu başka bir açıdan 
AB’nin Kompetenz–Kompetenz’e 
(yetki–yetki) sahip olmadığını, yani 
kendi yetkilerini belirleme yetkisi-
nin olmadığını ifade etmektedir. AB 
devredilen yetki bulunmadıkça o 
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alanda faaliyette ve tasarrufta bu-
lunamaz ve yetki kullanamaz. Bu 
itibarla AB yetkilendirilme ilkesine 
dayanır, faaliyet alanlarını ve yetki-
lerinin sınırlarını, dolayısıyla tasar-
ruflarının hukukiliğini, yetkilendi-
rilme ilkesi belirler. Yetkilendirilme 
ilkesi esasında AB ile Üye Devletler 
arasındaki yetki bölüşümüne dair 
en temel ilkedir. Bir meselenin AB 
hukuk düzeninin kapsamı içerisi-
ne girip girmediğinde belirleyicidir. 
Bu nedenle AB tasarruflarının Üye 
Devletlerden sarih veya zımni ola-
rak yetki devredildiğini teyit eden 
(açık yetki veya zımni yetki) bir 
hukuki dayanağının bulunması ge-
rekir. Bu yetkiler alan bazlı devredil-
miş yetkiler olabileceği gibi, kurucu 
antlaşmaların amaçlarına matuf 
nitelikte, Avrupa Birliği’nin İşleyişi 
Hakkında Antlaşma (ABİHA) madde 
114’te düzenlendiği üzere iç pazar 
kurulması için uyumlaştırma yetkisi 
veya madde 352’de düzenlenen es-
neklik yetkisi gibi, daha geniş mahi-
yette işlevsel yetkiler de olabilir.

Bu çerçevede Lizbon Antlaşması 
(2009) ile değişik AB Antlaşması 
5(2). maddeye göre, yetkilendiril-
me ilkesi çerçevesinde Birlik, Üye 
Devletler tarafından kendisine ku-
rucu antlaşmalarda, yine kurucu 
antlaşmalarda belirlenen amaçlara 
ulaşılmasına matuf olmak üzere, 
devredilen yetkilerin sınırları içeri-
sinde hareket eder. AB Antlaşması 
5. madde AB yetkilerinin kaynağı-
nın Üye Devletler olduğunu vurgu-
lamaktadır. AB Antlaşması’nın 4. ve 
5. maddelerinde Birliğe devredil-
memiş yetkilerin Üye Devletlerde 

kalmaya devam edeceği vurgulan-
mıştır. ABİHA 2–5. maddelerinde 
başlıca münhasır yetki, paylaşılan 
yetki ve tamamlayıcı yetki olmak 
üzere Birliğin yetkilerinin tasnifi ve 
yetki alanları belirtilmiştir.

AB’nin yetkilerini belirleme nok-
tasında, kurucu antlaşmaların yo-
rumlanması itibariyle, monopolistik 
yargısal yetkiye sahip Avrupa Birliği 
Adalet Divanı’nın (ABAD) AB’nin 
yetkilerinin belirlenmesinde AB’nin 
kurucu antlaşmalarla belirlenmiş 
amaçları ekseninde geleneksel ola-
rak amaçsal yorum yöntemini kul-
landığının ve bu nedenle bu yetki-
leri genel olarak olabildiğine geniş 
yorumladığının da bilinmesi gerekir. 
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Yönerge (Directive)

Bkz. Direktif
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Yönetişim ve İdarenin 
Geliştirilmesi için Destek 
Programı (Support 
for Improvement 
in Governance and 
Management (SIGMA))

–Ceran ARSLAN OLCAY–

Yönetişim ve İdarenin Geliştirilmesi 
için Destek Programı (SIGMA), Eko-
nomik İşbirliği ve Kalkınma Teşki-
latı (OECD) ile Avrupa Birliği’nin 
(AB) ortak bir girişimidir ve prensip 
olarak AB tarafından finanse edilir. 
Program, idari reform, kamu alım-
ları, kamu sektörü etikleri iç ve dış 
kontrol gibi alanlarda kamu yöne-
timinin güçlendirilmesine odaklan-
maktadır. Bu bağlamda, Merkezi 
ve Doğu Avrupa Ülkelerinde (Ar-
navutluk, Bosna-Hersek, Bulga-
ristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 
Makedonya, Macaristan, Litvanya, 
Letonya, Polonya, Slovakya ve Slo-
venya), yönetişim ve yönetimi des-
teklemek amacıyla oluşturulmuştur. 
Yönetsel kapasitelerinin iyileştiril-
mesine yönelik kurulmuş bir teknik 
destek programıdır. Sigma, Kamu 
Yönetimi Direktörlüğü’ne bağlı ola-
rak kurulmuş, büyük bir girişimdir. 
PHARE Programı tarafından finanse 
edilmiştir. 

Reform programlarının oluşturul-
ması ve uygulanması, yasal çerçeve, 
kamu hizmetleri ve adalet, dış de-
netim ve mali kontrol, kamu harca-
maları yönetimi, politika oluşturma 
(policy-making) ve koordinasyon 

kapasitesi ve kamu ihale sistemi ül-
kelerin öncelikli reform alanları ola-
rak belirlenmiştir.

Günümüzde, SIGMA programı kap-
samında OECD ve AB istikrar güven-
lik, ekonomik ve sosyal politikaların 
iyileştirilmesi yoluyla refahın ve de-
mokrasinin inşa etmeyi amaçlama-
ya devam etmektedir. Bu bağlamda, 
SIGMA, AB genişlemesi ve Komşu-
luk Politikası kapsamındaki ülkelerle 
ortak projeler yaratmak suretiyle, 
politik ve sosyo-ekonomik olarak 
desteklemektedir.

Ortakların, AB mevzuatı ve ulus-
lararası standartlarla uyumlanabil-
meleri için, IPA ve ENP fonlarından 
teknik ve finansal destek sağlan-
maktadır. AB ve OECD deneyimleri 
ışığında, altı alanda kamu yönetimi 
reformu süreci yürütülmektedir. 
Bunlar; kamu yönetim, reformunun 
stratejik çerçevesi, politika geliştir-
me ve koordinasyon, kamu hizmeti 
ve insan kaynakları yönetimi, hesap 
verilebilirlik, hizmet sunumu, kamu 
finansman yönetimi ve iç denetim-
dir. Sınır ötesi ticareti de ortakla-
rın faydalandığı alanlardan biridir. 
Programın, 18 (Arnavutluk, Türkiye, 
Lübnan, Mısır, Cezayir, Kosova, Fas, 
Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, 
Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Azer-
baycan, Ürdün, Tunus, Sırbistan, 
Ermenistan, Karadağ) ortağı bulun-
maktadır.

Türkiye 1 Mayıs 2004 tarihinde SIG-
MA Programına dahil olmuştur. 31 
Aralık 2006 tarihine kadar Türkiye, 
Romanya ve Bulgaristan’ın SIGMA 
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programından faydalanması için 4 
milyon Avro tutarında bir bütçe ay-
rılmıştır.
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Yugoslavya Savaşları 
(Yugoslavia Wars) 

–Birgül DEMİRTAŞ–

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlik-
te Slovenya’da, Hırvatistan’da, Bos-
na Hersek’te ve Kosova’da meydana 
gelen savaşlara Yugoslavya Savaşları 
ya da Yugoslavya’nın dağılma savaş-
ları adı verilmektedir. Yugoslavya Sos-
yalist Federal Cumhuriyeti; Sırbistan, 
Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek, 
Makedonya ve Karadağ cumhuriyet-
leri ile Kosova ve Voyvodina özerk 
bölgelerinden oluşmaktaydı. Soğuk 
Savaş’ın sona ermesinin ardından 
Yugoslavya’nın dağılmasının uluslar-
arası ve ulusal düzeyde çeşitli neden-
leri vardır. İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra Yugoslavya’nın başına geçen 
Josip Broz Tito uyguladığı özgün sos-
yalist model ve milliyetler politikası 

sayesinde ülke içinde yaşayan farklı 
dini ve etnik kökene sahip halkları 
onlarca yıl boyunca birarada tutmayı 
başarabilmişti. Özellikle 1974 Anaya-
sasıyla farklı milliyetlere çeşitli hak-
lar tanınmıştı. Böylece Belgrad’daki 
merkezi yönetimle cumhuriyetler ve 
özerk bölgeler arasında denge poli-
tikası izlenebilmiştir. Ancak Tito’nun 
1980’de ölümü denge politikasının 
sonunu getirmiştir. Tito’nun ölümü 
ile Yugoslavya sadece karizmatik li-
derini kaybetmemiş, aynı zamanda iç 
istikrar ve barışını da bitirecek bir sü-
rece girmiştir. İlk protesto gösterileri 
1981’de Kosova’da başlamış ve so-
kağa dökülen Arnavutlar Kosova’nın 
statüsünün özerk bölgeden federal 
cumhuriyete dönüştürülmesini talep 
etmiştir. Sokak gösterileri şiddet yo-
luyla bastırılmıştır. Bu arada, 1980’le-
rin sonu 1990’ların başında, diğer 
cumhuriyetlere kıyasla ekonomik 
açıdan gelişmiş olan Hırvatistan ve 
Slovenya diğer cumhuriyetleri finan-
se etmek istemediklerini belirtmeye 
başlamıştır. Bu dönemde, Hırvatistan 
ve Slovenya gibi ekonomik açıdan 
daha iyi durumdaki cumhuriyetler 
daha fazla özerklik talep ederken, 
Sırp milliyetçisi bir yönetimin hâkim 
olduğu Sırbistan, sorunların çözümü 
için merkeziyetçiliğin daha da güç-
lenmesi gerektiğini iddia etmiştir. Yu-
goslavya Savaşlarının ortaya çıkma-
sında bir yandan daha fazla özerklik 
ile öte yandan daha fazla merkezi-
yetçilik talep eden cumhuriyetler 
arasında yaşanan anlaşmazlıklar bü-
yük rol oynamıştır. 

Bu süreçte önemli bir dönüm nokta-
sı 1987’de Sırp milliyetçisi Slobodan 
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Miloşeviç’in Sırp Komünist Partisi’nin 
başına geçmesidir. 1989’da Sırbistan 
Devlet Başkanı olan Miloşeviç, aynı yıl 
Kosova’nın ve Voyvodina’nın özerkli-
ğini kaldırarak ülkenin dağılmasına 
giden süreci başlatmıştır. Kosovalı 
Arnavutlar, bu dönemde büyük insan 
hakları ihlalleri yaşamıştır. Arnavut 
devlet memurları işten çıkartılmış, 
Arnavutça dilinin okullarda, üniversi-
telerde ve medyada kullanımı yasak-
lanmıştır. Bunun üzerine Arnavutlar, 
pasif direniş yöntemini tercih ede-
rek, İbrahim Rugova’nın öncülüğün-
de ve diaspora Arnavutlarının maddi 
desteğiyle ayakta kalmaya ve kim-
liklerini korumaya çalışmıştır. Ber-
lin Duvarı’nın yıkılması ve Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Soğuk 
Savaş’ın sona ermesi, küresel sistem-
de büyük değişim ve dönüşümlere 
yol açmıştır. İki kutuplu sistemden 
tek kutuplu sisteme geçiş, Yugos-
lavya’nın jeopolitik konumunda da 
değişime yol açmıştır. İki kutuplu dö-
nemde Bağlantısızlar Hareketi’ndeki 
konumuyla hem Batı hem de Doğu 
Bloku için önemli olan Yugoslavya, 
yeni dönemde eski stratejik önemi-
ni kaybetmiştir. Dolayısıyla, Batılı ül-
keler başta olmak üzere uluslararası 
toplum, Yugoslavya’nın dağılmasını 
engellemek için yeterince çaba sar-
fetmemiştir. Bu arada, Mayıs 1991’de 
farklı milliyetler arasında dönüşümlü 
olan federal cumhurbaşkanlığında 
sıra Hırvat Stipe Mesic’e gelmişti. An-
cak Sırp milliyetçisi yönetim Mesic’in 
cumhurbaşkanlığına atanmasını en-
gellemiştir. Kısa bir süre sonra Mesic 
cumhurbaşkanlığına atansa da artık 
çok geçtir. Bu durum, zaten yaşanan 
ekonomik ve siyasi sorunlardan dola-

yı bir süredir Belgrad’la ilişkileri ger-
gin olan Hırvatistan ve Slovenya için 
bardağı taşıran son damla olmuştur. 
Kısa bir süre sonra Hırvatistan ba-
ğımsızlık referandumu düzenlemiş 
ve halkın % 92’si bağımsız olmayı 
tercih etmiştir. 25 Haziran 1991’de 
de Hırvatistan ve Slovenya bağımsız-
lıklarını ilan ederek, Yugoslavya’dan 
ayrılan ilk cumhuriyetler olmuştur. 
ABD’nin ve Avrupa Birliği’nin (AB) 
Yugoslavya’nın toprak bütünlüğüne 
yaptıkları vurguya güvenerek Batılı 
ülkelerin sessiz kalacağını düşünen 
Miloşeviç yönetimi, hemen ertesi 
gün Sırpların çoğunlukta olduğu fe-
deral orduyla Slovenya’ya savaş aç-
mıştır. Slovenya’daki savaş 10 gün 
sürmüştür. Slovenya’da yaşayan Sırp 
azınlık olmadığı için Miloşeviç yöne-
timi, buradaki savaşı sürdürmeme 
kararı almış, ancak ardından Hırvatis-
tan’a savaş açmıştır. Yugoslav federal 
ordusundan her türlü desteği alan 
Hırvatistan’daki Sırp militanlar, ülke 
topraklarının % 30’unu işgal etmiş-
tir. “Krajina” adını verdikleri kendi 
cumhuriyetlerini kurmuşlar ve siyasi 
amaçlarını Sırbistan’la birleşmek ola-
rak belirtmişlerdir. Hırvatistan’daki 
savaş yaklaşık 6 ay sürmüş, AB ülke-
lerinin Hırvatistan’ın ve Slovenya’nın 
bağımsızlıklarını tanımalarının ardın-
dan buradaki savaş da sona ermiş-
tir. Ancak Yugoslavya’nın dağılma 
savaşları Bosna Hersek’e sıçrayarak 
devam etmiştir. Bosna Hersek; Boş-
naklar, Hırvatlar ve Sırplardan oluşan 
çokulusluluğun en belirgin olduğu 
Yugoslav cumhuriyetiydi. Slovenya 
ve Hırvatistan ile Sırbistan arasın-
da çatışmalar yaşandığı dönemde 
Bosna Hersek yönetimi tarafsızlığını 
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korumak için çaba sarfetmişti. An-
cak Sırbistan’daki aşırı milliyetçi Sırp 
yönetimi, Hırvatistan’da olduğu gibi 
Bosna Hersek’te de Sırp militanlara 
her türlü askeri, ekonomik ve siyasi 
yardımı sağlayarak buradaki savaşın 
da kıvılcımlarını ateşlemişti. 1992’de 
Bosna Hersek’te yapılan bağımsız-
lık referandumuna katılan halkın 
% 99,7’si olumlu görüş belirtmiştir. 
Sırplar referandumu boykot etmiş-
tir. Nisan 1992’de etnik gruplar arası 
yaşanan ufak çatışmaların ardından 
savaş Bosna Hersek’e de sıçramıştır. 
Savaşın ilk yılında Boşnaklar ve Hır-
vatlar, Sırplara karşı birlikte mücade-
le ederken; 1993’te Hırvatlar saf de-
ğiştirerek Sırpların tarafına geçmiştir. 
Özellikle ABD’nin diplomatik çaba-
ları sonucunda 1994’te Hırvatların 
tekrar Boşnakların tarafına geçmesi 
savaşın sona ermesinde önemli bir 
etken olmuştur. Bosna Savaşı, ancak 
NATO’nun müdahalesiyle 1995 so-
nunda Dayton Barış Anlaşması’nın 
imzalanmasıyla sona ermiştir. Bos-
na Hersek Cumhuriyeti, uluslararası 
toplumun himayesinde bağımsız bir 
devlet olarak uluslararası sistemin 
yeni bir üyesi olmuştur. Yugoslavya 
Savaşlarının sona erdiği düşünülür-
ken, Kosova’da yaşanan huzursuzluk 
ve gerginlik bu kez Kosova’da savaşın 
başlamasına yol açmıştır. 1996’da 
Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) 
Sırp askeri hedeflerine saldırılarını 
başlatmasının ardından Sırp ordu-
su da Arnavut sivilleri de kapsayan 
saldırılarına başlamıştır. 1998’de 
başlayan Kosova Savaşı 1999’da NA-
TO’nun gerçekleştirdiği 78 gün süren 
müdahalenin ardından sona ermiştir. 
Bosna Hersek’te ve Kosova’da savaş-

lar sona erse de farklı etnik gruplar 
arası anlaşmazlıklar, siyasi istikrarsız-
lık ve ekonomik sorunlar devam ede-
gelmiştir. Yugoslavya Savaşları, ülke 
içinde uzun süre devam eden siyasi 
gerginliklerin çözüme kavuşturulma-
masının ve uluslararası toplumun 
ilgisizliğinin sonuçlarının uzun yıllar 
devam edebilecek savaşlara yol aça-
bileceğini göstermiştir.
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Yunan Kredi Kolaylığı 
(Greek Loan Facility)

–Naib ALAKBAROV–

Kredi derecelendirme kuruluşları, 
Yunanistan’ın borcunu ödeme konu-
sundaki kabiliyetini değerlendirme-
lerini daha da düşürdükten sonra, 
uzun vadeli Yunan devlet risk primle-
ri rekor seviyelere (ve sürdürülemez 
seviyelere) ulaştı. 23 Nisan 2010‘da, 
Yunan hükümeti geri kalan Avrupa 
Birliği’nden (AB) ve Uluslararası Para 
Fonu’ndan (IMF) resmi finansal des-
tek istedi.
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Yunanistan Kredi Kolaylığı, Mayıs 
2010‘da kabul edilen Yunanistan 
için ilk finansal destek programıdır. 

1-2 Mayıs 2010’da, Avrupa Troyka-
sı olarak adlandırılan Avrupa Ko-
misyonu, Avrupa Merkez Bankası 
(AMB) ve IMF Yunan hükümeti ile 
110 Milyar Avro’luk bir mali yardım 
programı üzerinde anlaştı. 

110 milyar Avro tutarındaki toplam 
tutarın, Avro Grubu tarafından sağ-
lanan ve Avrupa Komisyonu tarafın-
dan Yunanistan Kredi Kolaylığı adı 
altında bir araya getirilen 80 milyar 
Avro tutarındaki ikili kredi taahhüt-
lerinden oluşmaktaydı. Geri kalan 
30 Milyar Avro ise o sırada Domi-
nique Strauss-Kahn tarafından yö-

netilen IMF tarafından bir Stand-By 
düzenlemesi kapsamında sağlana-
cağı öngörülmekteydi. 

Ayrı ayrı ülkelere paylaştırılan oran-
lar, her bir ülkenin ekonomik ve de-
mografik ağırlığı temelinde belirle-
nen ilgili AMB sermaye tutarlarıyla 
orantılıydı.

Avro Grubu tarafından sağlanacak 
olan 80 Milyar Avro tutarında Slo-
vakya’nın anlaşmaya katılmaması 
ve İrlanda ve Portekiz’in mali yar-
dım talebinde bulunmaları sebebiy-
le anlaşmadan ayrıldıkları için 2.7 
Milyar Avro azaldı. Anlaşmayla ön-
görülen ayrı ayrı ülkelerin fiili katkı 
payları ve tutarları şu şekildedir. 

Üye Ülkeler Yunan Borç Kolaylığı’na Ülkelerin 
Fiili Katkı Payları (%) Taahhüt Tutarı (€)

Belçika 3,58 2.860.942.462,10
Kıbrıs 0,2 161.470.573,49
Almanya 27,92 22.336.133.611,30
Finlandiya 1,85 1.478.947.787,45
Fransa 20,97 16.773.596.199,72
Yunanistan -
İrlanda 1,64 1.310.046.500,93
İtalya 18,42 14.739.467.996,33
Lüksemburg 0,26 206.054.851,64
Malta 0,09 74.543.025,89
Hollanda 5,88 4.703.995.187,73
Avusturya 2,86 2.290.192.933,16
Portekiz 2,58 2.064.558.742,44
Slovenya 0,48 387.812.451,16
Slovakya 1,02 817.850.223,95
İspanya 12,24 9.794.387.452,71
Toplam 100 € 80.000.000.000
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Yunanistan (Greece)  

–Yeliz ŞAHİN–

Yunanistan’ın nüfusu 10.718.565’tir 
ve başkenti Atina’dır. 132.049 km2’lik 
yüzölçümüne sahip Yunanistan’ın 
komşuları; Türkiye, Kuzey Make-
donya, Bulgaristan ve Arnavut-
luk’tur. Yunanistan, Haziran 1959 
tarihinde Avrupa Ekonomik Toplu-
luğu’na (AET) başvurmuş ve “Atina 
Anlaşması” adıyla bilinen Yunanis-
tan-AET Ortaklık Anlaşması 9 Tem-
muz 1961 tarihinde imzalanmış ve 
Kasım 1962’de yürürlüğe girmiştir. 
Atina Anlaşması’nda 22 yıllık bir ge-
çiş sürecinin ardından Yunanistan ile 
AET arasında gümrük birliği oluştu-
rulması öngörülmüştür.

21 Nisan 1967 tarihinde yaşanan as-
keri darbeyi takiben yedi yıl süren Al-

baylar cuntası döneminde Atina An-
laşması askıya alınmıştır. 24 Temmuz 
1974 tarihindeki rejim değişikliğinin 
ardından sivil yönetime geçilmesiyle 
AET ile ilişkilerde de canlanma ya-
şanmıştır. Yeniden demokratik yöne-
time geçen Yunanistan, Batı Avrupalı 
devletlerin de desteğiyle 12 Haziran 
1975 tarihinde AET’ye üyelik başvu-
rusunda bulunmuştur. Yunanistan’ın 
üyelik başvurusuna ilişkin görüşünü 
28 Ocak 1976 tarihinde açıklayan 
Avrupa Komisyonu, Yunanistan’a 
olumlu bir cevap verilmesi gerek-
tiğini belirtirken, gerekli ekonomik 
reformların hayata geçirilmesine im-
kân tanıyacak katılım öncesi hazırlık 
sürecine ihtiyaç duyulduğunu belirt-
miştir. Komisyon, ekonomik geri kal-
mışlık, siyasi istikrarsızlık ve bir diğer 
ortak üye olan Türkiye ile çalkantılı 
ilişkileri gerekçe göstermiştir. Bu du-
ruma karşın Avrupa Komisyonu’nun 
çekincelerini göz ardı eden Bakan-
lar Konseyi, 9 Şubat 1976 tarihinde 
Yunanistan’ın başvurusunu koşulsuz 
olarak kabul etmiş ve 27 Temmuz 
1976’da Yunanistan ile katılım mü-
zakerelerine başlanmıştır. Konsey’in 
kararının arka planında mevcut üye 
ülkelerin hiçbirinin Yunanistan’ın 
üyelik başvurusuna karşı çıkan taraf 
olarak görünmek istememesi etkili 
olmuştur. Katılım müzakerelerinin 
23 Mayıs 1979 tarihinde tamamlan-
masını takiben Yunanistan’ın AT’ye 
Katılım Antlaşması 28 Mayıs 1979 
tarihinde imzalanmıştır. Katılım Ant-
laşması’nın Yunanistan Parlamento-
su tarafından onaylanmasının ardın-
dan, Yunanistan 1 Ocak 1981 tarihin-
de AET’nin 10’uncu üyesi olmuştur. 
(Bkz. Akdeniz Genişlemesi) Yunanis-
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tan’ın üyeliğinde ülkedeki demokra-
tik rejimi güçlendirme hedefinin ve 
daha geniş siyasi ve güvenlik endi-
şelerin etkili olduğu bilinmektedir. 
Yunanistan’ın AET üyeliğinin ahlaki 
bir görev olduğunu savunan Fran-
sa Cumhurbaşkanı Valerie Giscard 
D’Estaing’ın desteği belirleyici ol-
muştur. Yunanistan, 2000 yılında Sc-
hengen Alanı’nda, 2001’de ise Avro 
Alanı’na dâhil olmuştur. 

Yunanistan, 2009 yılında patlak ve-
ren Avro Bölgesi Borç Krizi ile Av-
rupa Birliği (AB) gündeminde yer 
almıştır. Kriz, 2009 yılında göreve ge-
len Başbakan Yorgo Papandreu’nun, 
hükümetin borç krizine girdiğini ka-
bul ederek, kamu borcunun GSYH’ye 
oranının Maastricht Kriterlerinde 
(Bkz. Maastricht Kriterleri) izin ve-
rilen %3’lük düzeyin çok daha üze-
rinde %12,7 düzeyinde olduğunu 
açıklamasıyla başlamıştır. Bu değe-
rin Maastricht Kriteri eşik değerinin 
beş katı olduğu ortaya çıkmış ve te-
merrüde düşme riskiyle karşılaşan 
Yunanistan, AB ve Uluslararası Para 
Fonu’ndan (IMF) yardım istemiştir. 
Kemer sıkma önlemleri uygulama 
taahhüdü karşılığında, Yunanistan, 
AB ve IMF’den ilk kurtarma paketi 
Mayıs 2010’da verilmek üzere top-
lamda 256,6 milyar Avro tutarında 
yardım almıştır. Bu süreçte, Temmuz 
2015’te düzenlenen referandum-
da, uluslararası kreditörlerle varılan 
reform paketinin koşullarının Yuna-
nistan halkının %61’i tarafından red-
dedilmesi nedeniyle Yunanistan’ın 
Avro Alanı’ndan çıkış (Grexit) ihtima-
li telaffuz edilse de bu senaryo ön-
lenmiştir. Sekiz yıl süren zorlu kemer 

sıkma önlemleri sonucunda, Yuna-
nistan’ın ekonomik reform programı 
nihayet 20 Ağustos 2018 tarihinde 
sona ermiştir. Böylece, Yunanistan’ın 
yeniden uluslararası finans piyasala-
rına borçlanabilmesinin de önü açıl-
mıştır.

Yunanistan, 2015 yılında patlak ve-
ren göç krizi ile de AB’nin günde-
minde yer almıştır. Ekonomik krizin 
en akut döneminde, Yunanistan 
mültecilerin en önemli AB’ye giriş 
noktası haline gelmiştir. Türkiye ile 
AB arasında gerçekleştirilen 18 Mart 
2016 tarihli mülteci mutabakatıyla 
Yunanistan’a geçen mülteci sayısı da 
büyük ölçüde azalmıştır.

Parlamenter demokrasi ile yönetilen 
Yunanistan’da, 7 Temmuz 2019 tari-
hinde düzenlenen seçimden, merkez 
sağ görüşlü Yeni Demokrasi Partisi 
(ND) %39,8 oy oranıyla birinci çık-
mış ve parti genel başkanı Kiryakos 
Miçotakis Başbakan olarak göreve 
gelmiştir.
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Yunanistan için Görev 
Gücü (Task Force for 
Greece)

–Ömer Faruk ÖZTÜRK–

Yunanistan için Görev Gücü (The 
Task Force for Greece – YGG), Av-
rupa Komisyonu tarafından Avrupa 
Birliği (AB) / Uluslararası Para Fonu 
(IMF) uyumlaştırma programına 
verilecek teknik yardımı koordine 
etmek üzere Temmuz 2011’de oluş-
turulmuştur. YGG teknik AB kalkın-
ma parasının harcanması ve Yunan 
kamu yönetimi ile vergi sisteminin 
reformuna teknik yardım sağlayacak 
yaklaşık 50 personelden oluşmak-
tadır. YGG yerini Haziran 2015’te 
bütün AB üyelerine teknik destek 
sağlayacak Yapısal Reform Destek-
leme Servisi’ne (Structural Reform 
Support Service-SRSS) bırakmıştır.
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Yüksek Otorite   
(High Authority)

–Kamuran REÇBER–

Paris Antlaşması (1952) ile kurulan 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
(AKÇT) içerisinde uluslarüstü ka-
raktere sahip olan Yüksek Otorite, 
10 Ağustos 1952 tarihinde Lüksem-
burg’ta kurulmuştur. Yüksek Oto-
rite’nin ilk başkanlık görevini Jean 
Monnet yapmıştır. Yüksek Otorite 
kuruluşunun ilk altı ayında, görev-
lerini yerine getirebilmek için ken-
disine uygun idari yapılanmayı, ça-
lışma yöntemlerini ve ortak pazarın 
açılması için gerekli önlemleri kabul 
etmiştir. Başlangıçta Yüksek Otori-
te dokuz üyeden oluşmaktaydı. Bu 
üyelerden sekizi Üye Devletler tara-
fından ortaklaşa atanıyordu. Fransa 
ve Federal Almanya ikişer, İtalya, 
Belçika, Hollanda ve Lüksemburg 
birer üyeye sahipti. Yüksek Otori-
te’nin dokuzuncu üyesi bu sekiz üye 
tarafından seçilmekteydi. Bu üyeler 
altı yıllığına seçilmiş ve her iki yılda 
bir üçte biri yenilenmeye tâbi tutul-
muştur. Yüksek Otorite’nin Başkan 
ve Yardımcısı üyeleri arasından iki 
yıl için seçilmişlerdir. Yüksek Otorite 
üyeleri, Üye Devletlerinin hükümle-
rinden bağımsız bir şekilde görevle-
rini yerine getirmiş ve Üye Devletler 
de Yüksek Otorite’nin uluslarüstü 
özelliğine saygı göstermişlerdir.

Yüksek Otorite, AKÇT’nin en önemli 
ana kurumu olarak kabul edilmiştir. 
Ancak, bu kurum 1965 yılında kabul 
edilen ve 1967 yılında yürürlüğe 
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giren Füzyon Antlaşması ile Avru-
pa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa 
Atom Enerjisi Topluluğu Komis-
yon’ları ile birleştirilerek tek Komis-
yon’a dönüştürülmüştür. Diğer bir 
ifadeyle bu kurum Avrupa Toplu-
lukları Komisyonu’na dönüşmüştür.

Yüksek Otorite, AKÇT açısından ken-
disine verilen görevleri yerine getir-
miştir. Bu anlamda, Yüksek Otorite 
kararlar almış, tavsiyelerde bulun-
muş ve görüşler kabul etmiştir. Yük-
sek Otorite’nin kararları bağlayıcı 
nitelikte olmuştur. Yüksek Otorite, 
Ekonomik İnceleme Komitesi de 
dâhil olmak üzere gerekli inceleme 
komiteleri kurmuştur. Yüksek Otori-
te kendi birimlerinin işleyişini sağla-
mak için gerekli bütün idari düzen-
lemeleri yapmıştır. 

Günümüzde Komisyon olarak nite-
lendirilen bu kurum, Avrupa Bir-
liği’nin (AB) özellikle yürütmeye 
(yasama, denetleme vb. görevleri 
de bulunmaktadır) ilişkin yetki kul-
lanma yetkisiyle donatılan bir ana 
organdır. Bu durum AB Antlaşması 
md. 13’te açıkça düzenlenmektedir.
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Yüksek Temsilci   
(High Representative) 

–Arzu DEMİREL ve Burak TANGÖR–

Yüksek Temsilcilik makamı ilk ola-
rak Ortak Dış ve Güvenlik Politikası 
(ODGP) için Yüksek Temsilci adıyla 
Amsterdam Antlaşması’nda oluş-
turulmuştur. Bu görev, aynı zaman-
da Konsey Genel Sekreteri tarafın-
dan yürütülmekteydi. 1999-2009 
dönemi arasında NATO eski Genel 
Sekreteri Javier Solana, ODGP için 
Yüksek Temsilci olarak görev yap-
mıştır. Ancak Lizbon Antlaşması’na 
kadar devam eden dönemde Avru-
pa Birliği’nin (AB) dış ilişkilerinin 
yürütülmesi bağlamında kurumsal 
dağınıklık söz konusuydu. Öyle ki 
Henry Kissinger’a atfedilen ve AB’y-
le konuşmak istendiğinde kimin 
aranacağı sorusu ile bu durum dile 
getirilmektedir. Bu kurumsal sınır-
lılık Avrupa Anayasal Antlaşması 
çalışmaları sırasında Birlik Dışişleri 
Bakanı adı altında tek bir makamla 
birleştirilerek çözülmek istenmiştir. 
Fakat Anayasal Antlaşma girişimi-
nin başarısızlıkla sonuçlanmasının 
ardından isim değişikliği ile Lizbon 
Antlaşması’yla Birlik Dışişleri ve Gü-
venlik Politikası Yüksek Temsilcisi 
adını almıştır. Bu bakımdan Konsey 
Genel Sekreterliği ile Dış İlişkiler Ko-
miserliği birleştirilerek gelen önemli 
yenilik, bu sorunun bir nevi çözümü 
niteliğinde olmuş ve AB’nin dış iliş-
kilerinin tek merkezden yürütülmesi 
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sağlanmıştır. Böylece Yüksek Temsil-
cinin rolü yeni sorumluluklarla bir-
likte genişletilmiştir. Söz konusu gö-
rev ve sorumluluklar, Lizbon Antlaş-
ması’nda başta ABA md. 18 ve md. 
27 olmak üzere çeşitli maddelerde 
düzenlenmiştir. Yüksek Temsilci, 
Avrupa Komisyonu başkanının da 
mutabakatıyla Zirve tarafından ni-
telikli çoğunlukla beş yıllığına atan-
maktadır. Yüksek Temsilci aynı za-
manda Komisyon üyesi olduğu için 
tüm komisyon üyeleri gibi atanma-
sında Parlamento’nun da onayı ge-
rekmektedir. Lizbon Antlaşması’nın 
yürürlüğe girmesiyle 2009 yılında 
bu göreve atanan ilk kişi Catherine 
Ashton olmuştur. 2014-2019 yılları 
arasında Federica Mogherini Yüksek 
Temsilcilik görevinde bulunmuştur. 
1 Aralık 2019 tarihinden itibaren bu 
görev Josep Borrell tarafından yeri-
ne getirilmektedir. 

Yüksek Temsilci, ODGP ve Ortak 
Güvenlik ve Savunma Politikası’nın 
(OGSP) şekillendirilmesi ve yürü-
tülmesinden sorumludur. Birleşmiş 
Milletler (BM) gibi uluslararası ör-
gütlerde AB’yi temsil eder. AB dış 
politikasında tutarlılığın sağlanması 
amacıyla çalışır. Bu bağlamda dünya 
genelinde bir AB eylemi için ortak 
yaklaşımın oluşturulması amacıyla 
Dış İlişkiler Konseyi’ne başkanlık 
eder. Lizbon Antlaşması ile birlikte 
aynı zamanda Avrupa Komisyonu 
Başkan Yardımcısı da olan Yüksek 
Temsilci, dış ilişkilerle ilgili olarak 
Komisyon Başkanı’na düzenli olarak 
bilgi verir. Komisyon Başkan Yardım-

cısı olarak AB’nin kalkınma, ticaret, 
Avrupa Komşuluk Politikası, insani 
yardım gibi dış politika araçlarını 
düzenler. Komisyon bünyesinde-
ki sorumluluklarını yerine getirir-
ken Komisyon’un işleyişine ilişkin 
usullere tabidir. Konsey ve Komis-
yon’daki görevlerine paralel olarak 
dış politikada tutarlılığı sağlaması 
beklenmektedir. Avrupa Güvenlik 
Stratejisi ve Avrupa Birliği Küresel 
Stratejisi ile ortaya konan genel il-
keler çerçevesinde dış politikanın 
gerçekleştirilmesi için ve AB Üye 
Devletlerinin öncelikleri arasında 
uyumun tesisi için çalışır. Avrupa 
Savunma Ajansı ve AB Güvenlik Ça-
lışmaları Enstitüsü’nün başkanlığını 
yürütmesinin yanı sıra Zirve çalış-
malarına katılmaktadır. Ayrıca Av-
rupa Parlamentosuna güvenlik ve 
dış politika meseleleri ve araçlarına 
ilişkin düzenli olarak danışmakta ve 
Parlamento’yu bilgilendirmektedir.
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litikalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 
2016, s. 673-704.

Yürütme (Executive)

–İlke GÖÇMEN–

Yürütme ile ana hatlarıyla yasa 
önerme ve uygulama yetkisi kas-
tedilmektedir. Avrupa Birliği (AB) 
özelinde yasama yetkisi, bugün için, 
ana hatlarıyla Komisyon (ve kısmen 
Konsey) tarafından kullanılmakta-
dır. 

Yürütme, ana hatlarıyla siyasi, norm 
koyma ve idari boyutlara sahiptir. 
Avrupa Birliği (AB) özelinde, yürüt-
me yetkisi siyasi açıdan bugün için 
AB Zirvesi ve Komisyon tarafından 
kullanılmaktadır. AB Zirvesi, “Birliğe 
gelişimi için gerekli itici gücü sağlar 
ve buna yönelik genel siyasi yöne-
limleri ve öncelikleri belirler” (AB 
Antlaşması md. 15). Komisyon ise, 
diğerlerinin yanında, “Antlaşma-
lar’da öngörülen koşullara uygun 
olarak … yürütme ve yönetim işlev-
lerini yerine getirir” (AB Antlaşma-
sı md. 17). Yürütme yetkisi norm 
koyma açısından siyasi açıdan bu-
gün için Komisyon ve kısmen Kon-
sey tarafından kullanılmaktadır. Bir 
yandan, “yasama tasarrufları, Ant-
laşmalar’da aksi öngörülmedikçe, 
ancak Komisyon’un önerisi üzerine 
kabul edilebilir”. Diğer yandan, Ko-
misyon, yetki devrine dayanan ta-
sarruf aracılığıyla ve Komisyon ile 
yerine göre Konsey uygulama ta-
sarrufu aracılığıyla yürütmeye iliş-
kin norm koyma yetkisini kullanır. 

Yürütme yetkisi idari açıdan bugün 
için Komisyon tarafından kullanıl-
maktadır. Komisyon, “Antlaşma-
lar’ın ve kurumlar tarafından Ant-
laşmalar’a dayanarak kabul edilen 
tedbirlerin uygulanmasını sağlar” 
(AB Antlaşması md. 17). Bununla 
birlikte, AB, idare söz konusu oldu-
ğunda ancak ulusal otoritelerle bir-
likte bütünlenerek onlarla işbirliği 
halinde işleyebilmekte ve işlevlerini 
yerine getirebilmektedir. Nitekim 
kurucu antlaşmaya göre de “Üye 
Devletler, hukuken bağlayıcı Birlik 
tasarruflarını uygulamak için gerekli 
tüm ulusal hukuk tedbirlerini kabul 
eder” (ABİHA md. 291). Örneğin AB 
vize başvuruları ile ilgili kuralları be-
lirlese de Üye Devletlerin memurla-
rı bu kurallar çerçevesinde bir vize 
başvurusu hakkında karar verir. 

Zımni Yetki   
(Implied Competence)

–A. Aslı BİLGİN–

Zımni yetki, kurucu antlaşmalarda 
Avrupa Birliği’ne (AB) tanınan bir 
yetkinin kullanımı için, antlaşmada 
yer almamakla birlikte, gerekli olan 
her türlü diğer yetki veya yetkiler-
dir. Dolayısıyla zımni yetki olmadan 
kurucu antlaşmada tanınan yetkinin 
veya ulaşılmak istenen hedefin tam 
anlamıyla kullanımı veya o hedefe 
ulaşılması mümkün değildir. İşte bu 
noktada Birliğin gerekli olan zımni 
yetkiye sahip olduğu kabul edilmek-
tedir. Zımni yetki, Birliğin iç yetkisi-
ne dahil olan bir konuda söz konusu 
olabileceği gibi dış yetkisine dahil 
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bir konu için de geçerli olabilir. An-
cak, zımni dış yetkinin varlığından 
söz edebilmek için o konuda kurucu 
antlaşmalarda düzenlenmiş açık bir 
iç yetkinin varlığı ön koşuldur. Örne-
ğin taşımacılık gibi, kurucu antlaş-
malarda AB’ye açık bir iç yetkinin 
verildiği konularda Birliğin üçüncü 
ülkelerle aynı konuda uluslararası 
anlaşmalar yapabileceği, bu konu-
da zımni yetkisi olduğu kabul edil-
mektedir.
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Ziebell Davası   
(Ziebell Case) 

–İlke GÖÇMEN–

Ziebell davası, C–371/08 sayı ve 8 
Aralık 2011 karar tarihli olup özel-
likle Türkiye – Avrupa Birliği (AB) 
ortaklık hukukunun maddi boyutu 
–Türk işçileri– ile ilgilidir.

Ziebell davasının maddi ve huku-
ki vakaları şöyle özetlenebilir. Bay 
Ziebell, Almanya vatandaşı ile ev-
lenmeden soyadı ile Örnek, 18 
Aralık 1973’te Almanya’da doğmuş 
ve ailesinin yanında büyümüştür. 
Bay Ziebell, 1991 yılında babasının 

vefatının ve annesinin bakımevine 
alınmasının ardından aile üyelerin-
den ayrı yaşamaya başlamıştır. Bay 
Ziebell, okulunu bitirememiş, inşa-
at boyama çıraklığını da tamamla-
yamamış, geçici işler bulsa da işsiz 
veya hapiste geçirdiği zamanlar 
çoğunlukta olmuştur. Bay Ziebell, 
Temmuz 2000 ile hakkında alınan 
sınır dışı kararının tarihi arasında 
herhangi bir işte çalışmamıştır. Bay 
Ziebell, aynı zamanda, uyuşturucu 
kullanmakta olup rehabilitasyon 
çalışmalarından sonuç alamamıştır. 
Bununla birlikte, Bay Ziebell, Ekim 
2008’de bir uzmanlık kurumundan 
aldığı terapi sayesinde uyuşturu-
cu ile bağlantılı sorunları çözülmüş 
gözükmektedir, o günden sonra 
herhangi bir suç işlememiştir, da-
hası 30 Aralık 2009’da evlenmiş, 
baba olmuş ve çalışmaya başlamış-
tır. Yetkili makamlar, bundan önce, 
6 Mart 2007 tarihinde hakkında 
sınır dışı etme kararı almıştır, zira 
Bay Ziebell’in davranışı sosyal dü-
zende ciddi bozulma oluşturmak-
tadır ve yeniden ciddi suç işleyece-
ğine dair spesifik ve yüksek bir risk 
mevcuttur. Bay Ziebell, bu karara 
karşı ulusal mahkeme önüne git-
miş, ancak 3 Temmuz 2007’de iti-
razı reddedilmiştir. Bay Ziebell, bu 
kararı temyiz ettiğinde 1/80 sayılı 
Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) md. 
14’ün 2004/38 sayılı Direktif md. 
28(3/a) ile paralel yorumlanacağını, 
dolayısıyla 10 yıldan uzun süredir ev 
sahibi Üye Devlette hukuka uygun 
olarak ikamet ettiğinden yalnızca 
kamu güvenliğinin emredici sebep-
leri ile sınır dışı edilebileceğini ileri 
sürmüştür. Yetkili makam ise, ortak-
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lık hukukunun Türk vatandaşları ile 
Birlik vatandaşlarını tam anlamıyla 
eşitlemeyi gerektirmediği, dola-
yısıyla 2004/38 sayılı Direktif md. 
28(3/a)’nın –açıkça aynı ifadelere 
yer vermeyen– 1/80 sayılı OKK md. 
14’e genişletilemeyeceği kanısında-
dır. Ulusal mahkeme, meseleyi ön 
karar prosedürü aracılığıyla Avru-
pa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) 
taşıyarak AB hukukunun yorumunu 
talep etmiştir. 

ABAD, Ziebell kararı ile şu tespit-
lerde bulunmuştur. İlk olarak, 1/80 
sayılı OKK’nın kapsamındaki bir Türk 
vatandaşı ev sahibi Üye Devlette 
10 yılı aşkın süre hukuka uygun ve 
devamlı olarak ikamet ettiyse han-
gi sebeple sınır dışı edilebilir sorusu 
yanıtlanmıştır. Öncelikle, yerleşik 
içtihat hukuku uyarınca 1/80 sayılı 
OKK md. 7/2 doğrudan etkili olup 
Bay Ziebell bu maddedeki koşul-
ları taşımaktadır. Dolayısıyla, Bay 
Ziebell, bu madde çerçevesinde 
herhangi bir ücretli işte serbestçe 
çalışabilme ve onun tamamlayıcı-
sı olarak ikamet hakkı sahibidir. Bu 
haklar yalnızca iki ihtimal altında 
kısıtlanabilir: 1/80 sayılı OKK md. 
14 temelinde kamu düzeni, kamu 
güvenliği veya kamu sağlığı ne-
deniyle veya ilgili kişi herhangi bir 
meşru sebep olmaksızın oldukça 
uzun bir zaman ilgili devletin ülke-
sini terk etmişse. ABAD, bugüne 
kadar, ortaklık hukukundaki kamu 
düzeni kavramını AB İç Pazar huku-
kundaki – Avrupa Birliği’nin İşleyişi 
Hakkında Antlaşma (ABİHA) md. 45 
ve 64/221 sayılı Direktif– ile paralel 
biçimde yorumlamıştır. Buna kar-

şın, 2004/38 sayılı Direktif, 64/221 
sayılı Direktif’in yerine almıştır ve 
sınır dışı etme sebeplerini ana hat-
larıyla ev sahibi devletteki ikamet 
süresine göre ağırlaştırmıştır. Yer-
leşik içtihat hukukuna göre ortaklık 
hukuku mümkün olduğu ölçüde AB 
hukuku ile paralel yorumlanır ve bu, 
kurucu antlaşma maddelerinin yanı 
sıra onları uygulamayı ve açıklama-
yı tasarlayan ve o maddeler teme-
linde kabul edilen ikincil mevzuat 
bakımından da geçerlidir. ABAD, bu 
arka planda, ortaklık hukukundaki 
kamu düzeni kavramını 64/221 sa-
yılı Direktif ışığında yorumlanmışsa 
bile, aynı durum, 2004/38 sayılı Di-
rektif ile getirilen sınır dışı etmeye 
karşı koruma sistemi bakımından 
geçerli olamaz. AB hukukunun bir 
hükmünün ortaklık hukukuna kıya-
sen uygulanabilir olup olmadığı, or-
taklık anlaşması ile AB hukukunun 
ilgili aracının hedefleri ve bağlamı 
arasındaki kıyaslama aracılığıyla 
belirlenebilir. Ortaklık anlaşması, 
işçilerin serbest dolaşımının tedrici 
biçimde tamamlanması ile kısıtlı, 
salt ekonomik amaç gütmektedir, 
oysaki 2004/38 sayılı Direktif, salt 
ekonomik amaç gütmenin çok öte-
sine geçerek Birlik vatandaşlarının 
serbest dolaşım ve ikamet hakkını 
kolaylaştırmak ve güçlendirmek için 
çıkarılmıştır. 2004/38 sayılı Direktif, 
bu amaçla sınır dışı kararı karşısın-
da Birlik vatandaşının ev sahibi Üye 
Devletteki entegrasyon derecesinin 
yüksekliğine dayalı, güçlendirilmiş 
bir koruma sistemi getirmiştir. Birlik 
vatandaşlığı, AB hukukunun gelişi-
minin mevcut aşamasının bir özelli-
ği olup bu koruma sisteminin yalnız-
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ca Birlik vatandaşları için tanınma-
sını haklı kılmaktadır. Sonuç olarak, 
ortaklık hukuku ile 2004/38 sayılı 
Direktif arasındaki lafza, hedefe ve 
amaca yönelik esaslı farklılıklar ne-
deniyle, 2004/38 sayılı Direktif md. 
28(3/a) 1/80 sayılı OKK md. 14’e ak-
tarılamaz. Ziebell kararı, bu yönüyle, 
ABAD’ın Bozkurt davası (C–434/93) 
ile başlattığı, ortaklık hukuku müm-
kün olduğu ölçüde AB hukuku ile 
paralel yorumlanır prensibinin oto-
matik bir paralel yorum sonucu 
doğurmayacağına ilk kez işaret et-
miştir. Ziebell kararı, bu yönden, De-
mirkan davası (C-221/11) ile takip 
edilmiştir. 

İkinci olarak, 1/80 sayılı OKK md. 14 
anlamında kamu düzeni kavramı yo-
rumlanmıştır. ABAD’a göre, birincisi, 
bu maddeyi uygulamak açısından 
2004/38 sayılı Direktif artık uygun 
bir referans çerçevesi olmadığına 
göre, en uygun yeni referans çerçe-
vesi Üye Devlet ülkesinde hukuka 
uygun uzun dönem mukimler ile 
ilgili 2003/109 sayılı Direktif olarak 
gözükmektedir. Buna göre bir uzun 
dönem mukim, yalnızca kamu düze-
nine veya kamu güvenliğine yönelik 
gerçek ve yeterince ciddi bir tehlike 
teşkil ediyorsa sınır dışı edilebilir. 
Ev sahibi Üye Devlet, bu karara var-
madan evvel, ilgili kişinin ülkesin-
de ne kadar süre kaldığı, yaşı, sınır 
dışı etmenin ilgili kişi ve aile üyesi 
açısından sonuçları, ev sahibi dev-
let ile ve köken devleti ile bağının 
derecesi mülahazalarını dikkate al-
malıdır. Cezai hükümler, otomatik 
olarak, sınır dışı etme kararını haklı 
göstermez. Yetkili makamlar, ancak 

vaka bazında ve orantılılık ilkesi ile 
temel haklara uygun olmak kaydıy-
la, ilgili kişinin bireysel davranışı-
nın toplumun temel çıkarlarından 
birisini etkileyen mevcut, hakiki ve 
yeterince ciddi bir tehlike oluştur-
duğunu göstererek kamu düzeni ve 
kamu güvenliği temelinde önlem 
alabilir. Ulusal mahkeme, sınır dışı 
kararının hukuka uygunluk deneti-
mine çağrıldığında, yetkili makamın 
nihai kararının ardından gerçekle-
şen maddi vakaları, mevcut tehlike-
nin durduğunun veya esaslı olarak 
azaldığının işareti olarak göz önüne 
alabilir. Ulusal mahkeme, ilgili Türk 
vatandaşının durumu ile ilgili tüm 
alakalı etmenler ışığında sınır dışı 
etme kararının haklı olup olmadı-
ğına karar verecektir. Ziebell kararı, 
bu yönüyle, kamu düzeni kavramını 
aydınlatan kararlardan birisi olmuş-
tur. 
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Zirve (European Council)

–Kamuran REÇBER–

Batı Avrupa devletleri tarafından Av-
rupa Toplulukları’nın kurulmasına 
rağmen Avrupa’da siyasi bir birlik-
telik ilk etapta oluşturulamamıştır. 
Avrupa Toplulukları Üye Devletleri-
nin devlet veya hükümet başkanları 
siyasi mahiyetteki kararlarını, Avru-
pa Toplulukları Konseyi’nde (şimdiki 
adıyla Konsey) almak yerine enfor-
mel şekilde toplanarak tesis etmeyi 
tercih etmişlerdir. Bu tür toplantılar 
Avrupa Toplulukları bünyesinde Zir-
ve (sommet) olarak adlandırılmıştır. 
1961 yılında başlayan ilk zirve top-
lantısının ardından bu Konsey, V. 
Giscard d’Estaing’in girişimi ile 9–10 
Aralık 1974 tarihlerinde Paris’te 
toplanan Avrupa Ekonomik Toplu-
luğu Zirvesi esnasında enformel bir 
organa dönüşerek faaliyetlerini sür-
dürmüştür. Bu toplantının ardından 
Üye Devletlerin devlet veya hükü-
met başkanları ile Komisyon Baş-
kanı’nın iştirak ettiği Zirve’nin yılda 
üç kez toplanması benimsenmiştir. 
Zirve’nin oluşturulma gayesi, Avru-
pa Toplulukları sürecinde oluşabilen 
siyasi tıkanıklıkları Üye Devletlerin 
birinci dereceden yetkilileri tarafın-
dan ivedi olarak çözüme bağlamak, 
Avrupa Toplulukları’na siyasi bir et-
kinlik kazandırmak ve entegrasyonu 
teşvik etmek şeklinde verilebilir. 
Zirve’de yer alan kişilere yardımcı 
olmak amacıyla Dışişleri Bakanla-
rı ve Komisyon’un bir temsilcisi de 
toplantılara iştirak etmiştir. 

Zirve toplantılarında genel ve siyasi 
konular ele alınmıştır. Örneğin 1990 
yılının Nisan ayında yapılan Zirve 
toplantısında, Almanya’nın birleş-
tirilmesi, Liberya iç savaşı, orta ve 
doğu Avrupa devletleri ile ilişkiler 
vb. konular ele alınmıştır. Bununla 
birlikte 1993 yılının Haziran ayında 
yapılan Zirve toplantısında benim-
senen Kopenhag Kriterleri daha 
sonra AB’ye üye olarak alınacak 
devletler için uyulması gereken 
veya yerine getirilmesi zorunlu olan 
koşullar/kriterler olmuştur. 

Zirve’ye ilişkin somut düzenleme-
leri Avrupa Toplulukları sisteminde 
ilk kez Avrupa Tek Senedi’nde (ATS) 
(1987) tespit etmek olasıdır. Zir-
ve’nin kimlerden oluşacağı şeklin-
deki bilgiler, ATS md. 2’de yer almış, 
ancak bu maddede Zirve’nin gö-
revlerine ilişkin bilgilere değinilme-
miştir. ATS md. 2’nin son bendinde 
Zirve’nin toplantılarını yılda üç kez 
değil iki kez yapması benimsenmiş-
tir. AB üyesi devletlerin devlet veya 
hükümet başkanları ile Komisyon 
Başkanı’nı bir araya getiren AB Zir-
vesi, Lizbon Antlaşması (2009) dü-
zenlemeleriyle AB’nin ana kurumu 
olmuştur.

AB bünyesindeki AB Zirvesi’ni (Con-
seil européen) 5 Mayıs 1949 tarihin-
de kurulan ve aynı zamanda uluslar-
arası bir örgüt olan Avrupa Konseyi 
(Conseil de l’Europe) ile karıştır-
mamak gerekir. Kavram karmaşası 
oluşturmamak amacıyla bu kurumu 
AB Zirvesi şeklinde kabul etmek bir 
çözüm olarak görülebilir.
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AB Zirvesi, Komisyon Başkanı ve 
kendi Başkanı –Zirve Başkanı– da 
dâhil olmak üzere, Üye Devletlerin 
devlet veya hükümet başkanların-
dan oluşmaktadır. Güvenlik politi-
kasından ve dış işlerinden sorumlu 
Yüksek Temsilci de kendi çalışma-
larına katılmaktadır. AB Zirvesi, 
AB’ye, kalkınması için gerekli olan 
güdülenmeleri vermekte, genel si-
yasi öncelikleri ve yönlendirmeleri 
tanımlamakta, ancak yasama işlevi-
ni yerine getirememektedir. 

AB Zirvesi’nin bazı görev ve yetki-
lerini gerek AB Antlaşması gerek 
AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaş-
ma’nın (ABİHA) ilgili düzenleme-
leri itibarıyla şu şekilde özetlemek 
mümkündür: (i) AB Antlaşması md. 
2’de belirtilen ilkeleri ciddi ve sü-
rekli olarak ihlal eden devlet(lere) 
yönelik tespitte bulunmak; (ii) Ko-
misyon’un üye sayısını değiştirmek 
ve Komisyon Başkanı’nı nitelikli 
oy çokluğu ile belirleyerek Avrupa 
Parlamentosu’na sunmak ve Ko-
misyon’u nitelikli oy çokluğuyla ata-
mak; Komisyon Başkanı ile uzlaşa-
rak, nitelikli oy çokluğuyla hareket 
ederek Yüksek Temsilci’yi atamak 
ve aynı prosedüre göre bu kişinin 
görevine son vermek; (iii) AB’nin 
stratejik amaçlarını ve çıkarlarını 
tanımlamak; (iv) Konsey ile birlikte 
hareket ederek (oy birliği ile) ortak 
dış ve güvenlik politikasını tanımla-
mak ve uygulamak; (v) Savunmaya 
etkileri olan konular da dâhil olmak 
üzere, AB’nin stratejik çıkarlarını 
tanımlamak, amaçlarını belirlemek 
ve ortak dış ve güvenlik politika-
sının genel yönlendirmelerini ta-

nımlamak ve bu konudaki gerekli 
kararları kabul etmek; (vi) Kurucu 
antlaşma değişikliğinde olağan ve 
basitleştirilmiş revizyon usulündeki 
kendisine tanınan yetkileri kullan-
mak; (vii) AB’den çekilmek –üye-
likten ayrılmak– isteyen Üye Dev-
let(lere) yönelik yetki kullanmak; 
(viii) Özgürlük, güvenlik ve adalet 
alanında yasal ve operasyonel plan-
lamaya yönelik stratejik yönelimleri 
tanımlamak; (ix) Cezai konularda 
adli işbirliğine ilişkin kendisine ait 
olan yetkileri kullanmak; (x) Polisiye 
işbirliği alanında kendisine tanınan 
yetkileri kullanmak; (xi) Üye Dev-
letlerin ve AB’nin ekonomi politika-
larının önemli yönlendirici ilkeleri 
hakkında bir değerlendirme yap-
mak ve bir sonuca ulaşmak; Konsey 
ve Komisyon tarafından hazırlanan 
yıllık ortak rapora dayanarak her yıl 
AB’deki istihdam durumunu değer-
lendirmek ve bu konudaki sonuçları 
kabul etmek; (xii) AB ve Üye Dev-
letlerin etkili bir biçimde hareket 
etmelerine olanak sağlamak ama-
cıyla, AB’nin karşı karşıya olduğu 
tehditlerin düzenli olarak değerlen-
dirmesine girişmek; (xiii) AB bünye-
sindeki Konsey tertiplerine ilişkin 
yetki kullanmak; (xiv) Komisyon 
üyelerinin seçilmesine ilişkin yetki-
leri kullanmak; (xv) Avrupa Merkez 
Bankasının üyelerini atamak; (xvi) 
Çok yıllı mali çerçeve kapsamında-
ki yetkileri kullanmak; (xvii) Kuru-
cu antlaşmaların ülkesel uygulama 
alanına ilişkin yetki kullanmak. 

AB Zirvesi, Başkanı’nın daveti üzeri-
ne yılda (genellikle Haziran ve Ara-
lık aylarında) iki defa toplanmakta-
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dır. Durumun gerektirmesi halinde, 
Başkan, AB Zirvesi’ni olağanüstü 
toplantıya da çağırabilmektedir.
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Zirve Başkanı (President 
of the European Council)

–Kamuran REÇBER–

Avrupa Birliği (AB) sisteminde Zir-
ve Başkanı, AB Zirvesi Başkanı ol-
maktadır. Zirve Başkanı, AB Zirvesi 
tarafından iki buçuk yıllık bir süre 
için nitelikli oy çokluğu ile seçil-
mektedir. İlgili Başkan bir kez daha 
seçilebilmektedir. Ağır kusur veya 
görevini yapamayacak nitelikte bir 
engelin olması halinde, AB Zirvesi, 
aynı usule göre Başkanı’nın görevi-
ne son verebilmektedir. Zirve Baş-
kanı; (i) AB Zirvesi’nin çalışmalarına 
başkanlık etmekte ve bu çalışmaları 
yürütmektedir; (ii) Genel İşler Kon-
seyi’nin çalışmaları temelinde ve 
Komisyon Başkanı ile işbirliği ha-
linde AB Zirvesi’nin çalışmalarının 
hazırlanmasını ve sürekliliğini sağla-
maktadır; (iii) AB Zirvesi bünyesinde 
uzlaşmayı ve uyumu kolaylaştırmak 
için çaba göstermekte; (iv) AB Zir-
vesi’nin her toplantısının ardından 

Avrupa Parlamentosuna bir rapor 
sunmaktadır. 

Zirve Başkanı, Yüksek Temsilci’nin 
yetkilerine halel gelmeksizin, ken-
di düzeyi ve niteliğinde, ortak dış 
ve güvenlik politikası konularında 
AB’nin dış temsilini de sağlamakta-
dır. Zirve Başkanı, görevde olduğu 
süre içerisinde ulusal görev üstlene-
memektedir.
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Zorunlu Gereksinimler 
(Mandatory 
Requirements)
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Zorunlu Harcamalar 
– Zorunlu Olmayan 
Harcamalar (Compulsory 
Payments – Non 
Compulsory Payments)

–Ceran ARSLAN OLCAY–

Bütçe harcamaları açısından zorun-
lu harcamalar ve zorunlu olmayan 
harcamalar olmak üzere ikili bir sı-
nıflandırmaya gidilebilmektedir. Zo-
runlu harcamalar, uluslararası ant-
laşmalardan ya da Birliğin kurucu 
antlaşmalarından doğan tüm har-
camaları kapsamaktadır. Özellikle 
Konsey’in son sözü söylediği, tarım 
harcamaları gibi harcamaları kap-
samaktadır. Bütçe harcamalarının 
çoğunu oluşturan, diğer tüm harca-
malar (yapısal harcamalar, üçüncü 
ülkelere yapılan yardımlar başlıca-
larıdır) ise zorunlu olmayan harca-
malar olarak sınıflandırılmaktadır. 
Birlik bütçesinde yer alan harcama-
ların bu şekilde ayrıştırılması, bütçe-
nin özellikle Parlamento ve Konsey 
tarafından onaylanması sürecinde 
de son derece önemli prosedürle-
rin oluşmasına sebebiyet vermiştir. 
Harcama tutarları açısından son söz 
zorunlu harcamalar için Konsey’e ait 
iken, zorunlu olmayan harcamalar 
için Parlamento’ya aittir.

Avrupa Birliği (AB) Bütçesi’nin har-
cama kalemleri ve bütçenin hazır-
lanması AT Antlaşması’nın 268-280 
maddeleri arasında ele alınmıştır. 
Bu doğrultuda, ilk olarak Komisyon 
bütçe teklifini Konsey’e sunar. Kon-

sey’den geçen bütçe taslağı, Parla-
mento’ya gönderilir. Parlamento-
nun yetkisi harcama kalemlerine 
göre değişmektedir. Zorunlu har-
camaları (bütçenin yaklaşık % 40’ı, 
ağırlığı tarım destekleridir) oluştu-
ran kalemlerde yalnızca görüş bildi-
rebilmekte, Konsey Parlamento’nun 
görüşünü dikkate alır ve dikkate al-
maz, bütçeyi karara bağlamaktadır. 
Zorunlu harcama dışındaki kalem-
lerde (bütçenin yaklaşık %60’ı) ise 
Parlamentonun taslağı değiştirme 
hakkı bulunmaktadır. Nihai bütçe 
Parlamento tarafından onaylan-
makta ve Parlamento Başkanı tara-
fından imzalanmaktadır. 

Uygulamada, bütçe hazırlıkları sı-
rasında Parlamento, Konsey ve Ko-
misyon arasında sürekli bir danışma 
ve işbirliğinin mevcudiyetine önem 
verilmektedir

Lizbon Antlaşması ile Parlamen-
to’nun yetkileri artırılmak suretiyle 
zorunlu harcamalar ve zorunlu ol-
mayan harcamalar arasındaki fark 
büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.

2005 yılına kadar AB Bütçesi, zorun-
lu harcama kalemi tarım politikası, 
zorunlu olmayan harcama kalem-
leri ise yapısal harcamalar, iç ve dış 
politika hizmetleri, idari harcama-
lar, katılım öncesi mali yardım ve 
rezervler olmak üzere yedi başlığa 
ayrılmıştır. 2005 sonrası bu başlıklar 
zorunlu harcama olan sürdürüle-
bilir kalkınma ve doğal kaynakların 
kullanımı, zorunlu olmayan akılcı ve 
içsel büyüme, ve yönetimi, güvenlik 
ve vatandaşlık, küresel Avrupa har-
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camaları ve idare ve telafiler olmak 
üzere altıya indirilmiştir. Bu başlıklar 
içerisinde, en büyük pay, %44,9 ile 
akılcı ve içsel büyümeye, %41,92 
oranında da tarım, çevre, bölge-
sel farklılıklar ve doğal kaynakların 
kullanımı ve yönetimi gibi konuları 
ağırlıklı olarak kapsayan sürdürüle-
bilir kalkınmaya ayrılmıştır.
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Zürih Konuşması   
(Zurich Speech) 
–Haluk ÖZDEMİR–

Winston Churchill tarafından 19 Ey-
lül 1946’da Zürih Üniversitesi’nde 
yapılan ve “Avrupa Birleşik Dev-
letleri” ifadesinin kullanıldığı tari-
hi bir konuşmadır. Bu konuşmanın 
ardından Avrupa’da bir bütünleş-
me hareketinin başlaması gerektiği 
konusundaki görüş ve hareketler 
ivme kazanmıştır. İngilizler gelenek-
sel olarak kıta Avrupası siyasetinin 
dışında kalmayı ve dengeleyici güç 
olarak hareket etmeyi tercih eder. 

Bu anlamda bir İngiliz devlet ada-
mının Avrupa Birleşik Devletleri gibi 
iddialı bir bütünleşmeden bahset-
mesi ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. 
Fakat dönemin uluslararası yapısına 
bakıldığında bu o kadar da şaşırtı-
cı değildir. İkinci Dünya Savaşının 
ardından İngilizler, Avrupa’da gele-
neksel dengeleyici rollerini oynama 
kapasitesini kaybetmiştir. Üstelik 
yine önemli ve yeni bir gelişme ola-
rak savaşın hemen ardından ideolo-
jik çatışmaların ön plana çıktığı bir 
Soğuk Savaşın belirtileri gözlemlen-
meye başlamıştır. Dengeleyici rol 
oynayamayacak olan İngilizler, en 
azından ideolojik olarak kendilerine 
yakın hissettikleri liberal ülkelerin 
komünist blok karşısında bütünleş-
mesini ve direnmesini savunmaya 
başlamıştır. Dolayısıyla Churchill’in 
Zürih’te yaptığı Avrupa Birleşik 
Devletleri konuşması bu bağlama 
oturmaktadır. Burada yapılan öneri, 
özellikle Almanya ve Fransa’nın bir-
likteliğine dayalı bir bütünleşmeyi 
savunmakta ama İngilizleri bunun 
içerisinde görmemektedir.

Konuşma, büyük bir potansiyele sa-
hip olan Avrupa’nın milliyetçi kav-
galar yüzünden İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında düştüğü durumu özetle-
yerek başlar. Bu durumdan kurtula-
bilmek için bir “Avrupa ailesi” yarat-
maktan ve buna kurumsal bir yapı 
kazandıracak olan “bir tür Avrupa 
Birleşik Devletleri”nden söz eder. 
Bunun altyapısının zaten Richard 
Coudenhove Kalergi önderliğinde-
ki Pan-Avrupa Hareketi tarafından 
hazırlandığını belirtir. İngiliz Uluslar 
Topluluğu’nun (Commonwealth) bu 
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konuda örnek alınabileceğini ve bu 
tür gruplaşmaların gelecekte yay-
gınlaşacağını vurgular. Avrupa’da 
artık intikam döneminin bitmesi ge-
rektiğini, geçmişteki düşmanlıkların 
unutulup yapılan kötülüklerin affe-
dilip geleceğe bakılması gerektiğini 
belirtir. Churchill’e göre iki dünya 
savaşı da Avrupa’da başladığı için 
Avrupa’nın güvenlik ve barışı dünya 
güvenlik ve barışı için de önemlidir. 
Bu bağlamda Churchill’in Zürih ko-
nuşmasını, aynı yıl Fulton, Missou-
ri’de yaptığı Soğuk Savaş ve Demir 
Perde konuşmasıyla birlikte değer-
lendirmek gerekir. Zira Zürih konuş-
masının son kısmında da nükleer 
silahların yarattığı tehlikelerden söz 
etmektedir. Churchill’e göre Avrupa 
ailesinin yeniden yaratılması ancak 
Almanya ve Fransa arasındaki bir 
ortaklıkla mümkün olabilir. Avrupa 
Birleşik Devletleri’nin yapısı, büyük 
ya da küçük devletleri ayırdetmeksi-
zin herkesin avantajına olacak fede-
ral bir birlikteliğe dayanmalıdır. Sa-
vaş bitmiş, silahlar susmuş ama Av-
rupa için tehlikeler ortadan kalkma-
mıştır. Avrupa Birleşik Devletleri’nin 
oluşturulmasına yönelik ilk adım bir 
Avrupa Konseyi oluşturulması ola-
bilir. Churchill, konuşmasını Avrupa 
yeniden doğsun (Let Europe Arise!) 
diyerek bitirmiştir. Bu nedenle ko-
nuşma, “Churchill’in Avrupa Birleşik 
Devletleri konuşması” ya da “Avru-
pa Yeniden Doğsun” konuşması ola-
rak da bilinir.

Churchill’in bu konuşmayla orta-
ya koyduğu Alman-Fransız eksenli 
Avrupa vizyonu, daha sonra Jean 
Monnet ve Robert Schuman tara-

fından hazırlanan Avrupa Kömür 
Çelik Topluluğu önerisiyle hayata 
geçirilmiş, buradan başlayan süreç, 
Avrupa Birliği’nin (AB) kuruluşuna 
kadar uzanmış ve devam etmekte-
dir.
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