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Sunuş 

Bu çalışma Hollanda Nijmegen Radboud Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kees Groenendijk ve Ma-
aike Luiten tarafından hazırlanan ve aynı üniversitenin Göç Hukuku Merkezi tarafından bası-
lan Hollandaca çalışmanın çevirisidir. Çalışma 1963 Ankara Anlaşması, Katma Protokol ve ilgi-
li Ortaklık Konseyi kararları ışığında Türkiye-AT ortaklık ilişkisinin Türk vatandaşları için yarattığı 
hakları incelemekte ve ortaya koymaktadır. Çalışma Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğ-
retim üyeleri Yardımcı Doçent Doktor Ozan Turhan ve Yardımcı Doçent Doktor Margerite Tur-
han tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

İktisadi Kalkınma Vakfı özellikle serbest dolaşım ve yerleşme hakkı gibi alanlarda Ortaklık 
Anlaşması’ndan kaynaklanan hakların incelenmesinin ve gerek Türkiye, gerekse AB üyesi dev-
letlerde iyi bilinmeyen bu konunun ele alınmasının önemine inanmaktadır. Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’nu kuran Roma Antlaşması’nda yer alan ve dört temel özgürlük olarak adlandırılan 
alanlarda kapsamlı hükümler getiren Ankara Anlaşması ve Katma Protokol bugün tam anla-
mıyla uygulamaya konmuş değildir. 1996 yılında gerçekleşen gümrük birliği sanayi mallarının 
serbest dolaşımı öngörmektedir. Bunun dışında kalan hizmetlerin serbest dolaşımı, kişilerin ser-
best dolaşımı gibi alanlarda ise önemli kısıtlamalar mevcuttur. Özellikle Türk vatandaşlarının AB 
ülkelerine girişini kısıtlayan vize uygulaması hem Ortaklık Anlaşması ve Katma Protokol hüküm-
lerine aykırıdır, hem de Türkiye’nin katılımı müzakere eden aday ülke konumu ile çelişmektedir. 
Elinizdeki çalışma hukuki olarak Ortaklık Anlaşması, Katma Protokol ve Ortaklık Konseyi karar-
larının içerdikleri hakları somut ve tartışmaya yer bırakmayacak bir şekilde ortaya koymaktadır.

Kitabın ekinde AB Hukuku uzmanı Belçika Ghent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
üyesi ve Avrupa Hukuku Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Marc Maresceau ile yapılan ve 8 Ma-
yıs 2011 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan bir röportaja yer verilmektedir. Yedi-
tepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi konuk öğretim üyesi Prof. Dr. Maresceau Türkiye’nin 
AB ile ilişkilerinde laiklik faktörünün önemine dikkat çektiği röportajında 1963 tarihli Türkiye ve 
AET arasında bir ortaklık tesis eden Ankara Anlaşması ile ilgili son derece önemli açıklamalarda 
bulunmaktadır. Bazı Üye Devletlerde Ortaklık Anlaşmamızın değiştirilmesi yönünde çatlak sesle-
rin çıkmaya başladığı bu günlerde Prof. Dr. Maresceau, Ankara Anlaşması’nın hiçbir başka aday 
ülke ile yapılmayan çok önemli bir anlaşma olduğunu ve Türkiye’nin bu anlaşmadan ödün verme-
mesi gerektiğini savunmaktadır. Almanya ve Fransa gibi ülkelerin liderleri tarafından ileri sürülen 
imtiyazlı ortaklık gibi önerilerin de kabul edilemez olduğunu belirten Prof. Dr. Maresceau, şu tes-
pitte bulunmaktadır: “İmtiyazlı ortaklık tam üyeliğin bir seçeneği olamaz. Olursa o zaman 1963 
ortaklık anlaşması berhava olur. Çünkü 1963’teki hedef imtiyazlı ortaklık değil, tam üyeliktir.” 

Bu eseri Hollandaca aslından çevirerek, Türkiye’deki okuyucuya ulaşmasını sağlayan 
Ozan Turhan ve Margerite Turhan’a teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu
Yönetim Kurulu Başkanı; İktisadi Kalkınma Vakfı 

Dekan; Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Jean Monnet Profesörü

Başkan Yardımcısı; Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (ELFA) 
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1. GİRİŞ

Neden bu kitapçık?

Geçmişi 1963’e dayanan Ankara Anlaşması Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki or-
taklığı oluşturan temel hukuki belgedir. Bu belge ile temelleri atılan ortaklık ilişkisi AB 
Üye devletlerinde yaşayan, çalışan ve çeşitli amaçlarla bu ülkelere seyahat eden Türk va-
tandaşları için çok önemli haklar doğurmaktadır. Bu haklar iki taraf arasında tedrici ola-
rak malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlanması ve Türk 
vatandaşlarına bu konularda herhangi bir ayrımcılık yapılmaması gibi ilkelerden kaynak-
lanmaktadır. İKV’nin yayıma hazırladığı bu kitapçık Ortaklık ilişkisinden kaynaklanan ve 
hala bütünüyle uygulanamayan bu hakları tüm Türk vatandaşları için ortaya koymayı ve 
bu konuda bilinçlenmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında var olan Ortaklık ilişkisi çerçevesinde ortaya çı-
kan hukuk, Türk vatandaşlarının AB içerisindeki yasal pozisyonları açısından gittikçe ar-
tan bir öneme sahiptir. Bu durum özellikle, üçüncü ülke vatandaşlarının yasal pozisyonla-
rını artarak devam eden bir baskı altına alan Üye Devletler’de yaşayanlar açısından daha 
da önemli bir hale gelmektedir. AB Adalet Divanı vermiş olduğu pek çok sayıda kararında 
Ortaklık hukukunun halihazırdaki durumunu tarif etmiştir. Söz konusu kararlar olmadan 
Ortaklık Anlaşması kapsamında karşılıklı mutabakata varılan kuralların ne anlama geldi-
ğini anlamak çok zor olacaktır. Bu kitapçık Türk vatandaşlarının AB içerisinde ve AB va-
tandaşlarının Türkiye sınırları içersinde yerleşme ve eşit muamele görme haklarını düzen-
leyen ortaklık hukukunun ilgili hükümlerinin değerlendirildiği Adalet Divanı kararlarını bir 
araya getirmektedir. Eurostat verilerine göre 2008 yılında AB üyesi ülkelerde yaklaşık 2.4 
milyon kayıtlı Türk vatandaşı bulunmaktadır. 2007 yılı verilerine göre ise çoğunlukla Bul-
garistan, Almanya ve Büyük Britanya’dan gelen yaklaşık 94.000 AB vatandaşı Türkiye’de 
oturma izni almıştır.1 

İşbu çalışma bir el kitabı veya bir ders kitabı olmayıp, daha çok Ortaklık hukukunun yoru-
mu ile ilgili sorulara cevap arandığı durumlarda yardımcı olabilecek bir kaynak kitabıdır. 
Kitapçıkta, Adalet Divanı’nın vermiş olduğu kararlar her bir hüküm için ayrı ayrı incelen-
diğinden dolayı, okuyucunun Adalet Divanı’nın ilgili düzenlemeler karşısında nasıl bir ta-
vır aldığını anlaması kolaylaşmaktadır.

Giriş bölümde tarih, Ortaklık hukukunun amacı ve önemi, hukuki mahiyeti ve üçüncü 
ülke vatandaşlarının hukuki pozisyonları ile ilgili bağlayıcı kurallar ihtiva eden AB göç-
menlik direktifleri ile olan ilişkisi genel hatları ile tartışılacaktır. Ayrıca kitapçığın arka kıs-
mında dizin (Ek 1), Türkiye ile kurulan ortaklıkla ilişkili hukukun hükümlerinin yorumlan-
dığı yargılamaların listesi ve konumları (Ek 2), Ortaklık hukunun ilgili hükümlerinin metin-
leri (Ek 3) ve Bibliyografya (Ek 4) yer almaktadır. 

1 Eurostat, Statistics in focus 94/2009, Citizens of European countries account for the majority of the foreign population in EU-27 in 2008 
en Canan Balkır & Berna Kırkulak, Turkey, the New Destination for International Retirement Migration, in: Heinz Fassmann et al. (eds.) Mig-
ration And Mobility In Europe. Trends, Patterns and Control, Cheltenham,2009 (Edward Elgar)
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Neden AET ile Türkiye arasında bir Ortaklık Anlaşması?

Dört yıl süren müzakerelerin sonucunda, AET, AET’nin kurucu altı üye ülkesi ve Türkiye 
arasında 12 Eylül 1963 tarihinde Ortaklık Anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu tarihten 
bir yıl önce AET, ilk ortaklık anlaşmasını Yunanistan ile imzalamıştır. Üye Ülkeler, NATO 
üyesi olan bu iki ülkenin farklı muamele görmesini engellemeyi arzulamışlardır. 1961 yı-
lında Berlin Duvarı’nın yıkılmasının bir sonucu olarak, Doğu Avrupa’dan Batı Almanya’ya 
doğru düzenli olarak mevcut olan işçi akımı pratikte sona ermiş, böylece Almanya ve di-
ğer Üye Ülkeler, aralarında Türkiye’nin de olduğu başka ülkelerden gelecek iş gücü ara-
yışına girmişlerdir.

Buna ek olarak, söz konusu tarihlerde Türkiye, Güney Doğu Avrupa’nın bir Sovyet tehti-
dine karşı savunması dahilinde önemli bir rol oynamaktaydı. 

Ortaklık Anlaşması’nın imzalanması sırasında Hollanda Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda 
dönemin AET Bakanlar Konseyi Başkanı sayın Luns, Avrupa içerisinde yer alan farklılıkla-
rın Avrupa’nın temellerinden biri olduğunun “Avrupa entegrasyon hareketi başlamıştır ve 
bu hareket farklılıklara saygı göstererek devam etmelidir” demek suretiyle altını çizmiş-
tir. Türk Dışişleri Bakanı sayın Erkin ise, Anlaşma’nın siyasi yanının en az ekonomik yanı 
kadar önemli olduğunu belirtmiş ve Türkiye’nin zaten Avrupa Konseyi, OECD ve NATO 
üyesi olduğuna işaret etmiştir. Avrupa Komisyonu Başkanı sayın Halstein da Türkiye’nin 
Avrupa’nın bir parçası olduğunu vurgulamıştır.2

Anlaşma’nın (1963), Protokol’ün (1971) ve 1/80 Sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı’nın (1980) amacı;

Ortaklık (Ankara) Anlaşması’nın dibacesine göre ortaklığın amacı “Türk halkı ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu içinde bir araya gelmiş halklar arasında gittikçe daha sıkı bağlar kur-
mak” olarak açıklanmıştır. Türkiye’deki yaşam şartlarının hızlandırılmış bir ekonomik iler-
leyiş ve ticari alışverişin genişlemesi suretiyle iyileşmesi, Türkiye ekonomisi ile Topluluk 
üyesi Devletlerin ekonomileri arasındaki farkı azaltacaktır. Taraflar, Türk halkının yaşam 
seviyesini iyileştirme çabasına, AET’nin getireceği desteğin ileride Türkiye’nin Topluluğa 
katılmasını kolaylaştıracağını kabul etmişlerdir. Ortaklık Anlaşması’nın 12. Maddesi ile ta-
raflar “... serbest işçi akımını kademeli olarak gerçekleştirmek için...” AET Antlaşması’nın 
ilgili hükümlerinden esinlenme yükümlülüğü altına girmişlerdir. Yerleşme ve hizmet sun-
ma serbestilerine getirilen kısıtlamaların kaldırılması konularında da benzer hükümler 
Anlaşma’nın 13. ve 14 maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, yine Anlaşma’nın 9. mad-
desi uyarınca uyrukluk dolayısıyla uygulanan her türlü ayrımcılık yasaklanmış ve söz ko-
nusu madde aynı yasağı içeren Avrupa Birliğinin İşleyişine Dair Antlaşma’nın (ABİDA) 18. 
maddesine (AET Antlaşmasının 7. maddesi) atıfta bulunmuştur. Ortaklık Anlaşması’nın 
7. maddesine göre taraflar “Anlaşma’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi-
ni sağlayıcı her türlü... tedbirleri” almak ve “Anlaşma hedeflerinin gerçekleştirilmesini 
tehlikeye düşürebilecek her türden tedbirden” sakınmak yükümlülüğü altındadırlar. Üye 
Devletler’e, Topluluğa sadık kalma yükümlülüğü getiren benzer bir hüküm de AET Ant-

2Konseyler’in Faaliyetleri Hakkında Sekizinci Rapor, Nisan-Eylül 1963, s. 118
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laşması ve halihazırda AB Antlaşması’nın 4(3) maddesinde yer almaktadır. Ayrıca Or-
taklık Anlaşması’na göre, Anlaşma ile belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için bağla-
yıcı kararlar alabilecek bir Ortaklık Konseyi oluşturulmuş ve Anlaşma’nın tarafları olarak 
hem Üye Devletler, hem AB, hem de Türkiye, Ortaklık Konseyi tarafından alınmış karar-
ların yerine getirilmesinin gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlü tutulmuşlardır (Ortaklık 
Anlaşması’nın 22. maddesi). Anlaşma, 1964 senesinin Aralık ayında yürürlüğe girmiştir. 

1970 senesinde, akit taraflar, geçiş dönemi olarak adlandırılan ortaklığın ikinci dönemi-
ne dair kuralların ortaya koyulduğu Katma Protokol’ü imzalamışlardır. İşçilerle ilgili ola-
rak, Katma Protokol’ün 36. maddesine göre Türkiye ile AET üyesi ülkeler arasında işçile-
rin serbest dolaşımı, Ortaklık Anlaşması’nın 12.maddesinde yer alan ilkelere uygun şekil-
de, Anlaşma’nın yürürlüğe girişinden sonraki onikinci yılın sonu ile yirmiikinci yılın sonu 
arasında kademeli olarak gerçekleştirilmeliydi ki bu da en geç 1986 senesinin sonu anla-
mına gelmekteydi. Bu noktada Ortaklık Konseyi, AB üyesi ülkelerde bulunan Türk işçile-
ri ve onların aileleri ile Türkiye’de bulunan AB vatandaşlarının pozisyonları ile ilgili olarak 
2/76 ve 1/80 sayılı kararları almış olmasına rağmen Ortaklık Konseyi, işçilerin tam olarak 
serbest dolaşımına olanak sağlayacak bir karara da hiçbir zaman imza atmamıştır. Katma 
Protokol’ün 37.maddesi “Topluluk’ta çalışan Türk uyruklu işçilere, çalışma şartları ve üc-
ret bakımından, Topluluk üyesi diğer devletler uyruklu işçilere göre...” uyrukluktan ötürü 
herhangi bir farklı işleme yer verilmesini yasaklamıştır. Uygulamada önemli olan diğer bir 
husus ise Katma Protokol’ün 41(1). maddesi kapsamında yer alan ‘standstill klozu’dur. 
Söz konusu maddeye göre “Akit taraflar, aralarında, yerleşme hakkı ve hizmetlerin ser-
best edimine yeni kısıtlamalar koymaktan sakınırlar.” Katma Protokol, AET üyesi dokuz 
ülke ve Türkiye açısından 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1980 senesinde ise Ortaklık Konseyi, 2/76 sayılı Kararı’nı 1/80 sayılı Karar ile değiştirmiş-
tir. 1/80 sayılı Karar işçilerin serbest dolaşımının tamamlanması adına atılan bir adım ol-
masına rağmen söz konusu serbesti günümüzde hala tamamlanamamıştır. 1/80 sayılı 
Karar’ın amacı, “..işçilerin ve aile bireylerinin tabi olduğu rejimi, 2/76 sayılı Ortaklık Kon-
seyi Kararı ile getirilen düzenlemelerin ilerisine..” götürmek olarak tanımlanmıştır. Avru-
pa Adalet Divanı kararlarına göre ise 1/80 sayılı Karar, Türk çalışanların ve aile bireyleri-
nin yerleştikleri Üye Ülke’nin iş gücü pazarına ve toplumsal yaşamına gitgide artan bir şe-
kilde entegre olmasının sağlanmasını amaçlamıştır. Bununla birlikte, 2/76 sayılı eski ka-
rarın, herhangi bir Üye Ülke sınırlarında yasal olarak ikamet eden ve çalışan Türk işçileri-
ne yönelik olarak iş pazarına ulaşma koşullarında yeni kısıtlamalar getirilmesini yasakla-
yan standstill klozunu içermesinden ötürü konu ile olan ilgisi hala devam etmektedir (ba-
kınız Sevince davasında verilen karar). Fakat sonuçları itibari ile gayet geniş kapsamlı olan 
bu hüküm sadece işçilere uygulanabilmektedir. 1/80 sayılı Karar’da yer alan muadil hü-
küm ise işçilere uygulanabildiği gibi işçilerin aile fertlerine de uygulanabilmektedir. 2/76 
ve 1/80 sayılı Kararlar’ın metinleri AB Resmi Gazetesi’nde hiçbir zaman yayınlanmamıştır. 
Söz konusu kararlar Almanya’da Sosyal İlişkiler Bakanlığı’nın gazetesinde yayınlanmış fa-
kat Almanya’nın aksine Hollanda, kararları hiçbir zaman resmi olarak yayınlamamıştır. Fa-
kat buna rağmen kararların metinlerine Hollanda’da yayınlanan 1994 tarihli “Migranten-
recht” bülteninin 1 no’lu sayısının 14-17. sayfaları arasında yer verilmiştir. Adalet Divanı 
“Ayrıca, asıl yargılamada söz konusu olan hükümlerin doğrudan etkisine, sadece 2/76 ve 
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1/80 sayılı Kararların yayınlanmamış olması nedeniyle itiraz edilemez. Her ne kadar bu ka-
rarların yayınlanmamış olması bunlara bireysel olarak başvurulmasını engellese de, bire-
yi devlet yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde kararların kendisine sağladığı hakları öne sür-
mekten yoksun bırakmaz” demektedir (Sevince kararı, paragraf 24). Böylece, 1/80 sayılı 
Karar’ın 16. maddesine istinaden konumuz ile alakalı olan hükümler, 1 Aralık 1980 tari-
hinde yürürlüğe girmiş olmaktadır. 

1/80 sayılı Kararın yanı sıra, Ortaklık Konseyi 3/80 sayılı Kararı tesis etmiştir. Bu kararın 
amacı “... üye devletlerin sosyal güvenlik sistemlerini; Toplulukta istihdam edilen ya da 
önceden istihdam edilmiş Türk işçilerini, onların aile üyelerini ve geride kalanlarını sos-
yal güvenlik sisteminin asıl dallarındaki ödemelerden yararlandırılmasını mümkün kıla-
cak şekilde..” koordine etmek olarak açıklanmıştır (Taflan-Met kararı, paragraf 3). 3/80 
sayılı Karar’da kararın yürürlüğe gireceği tarih belirtilmemiş olmasına rağmen Ortaklık 
Anlaşması’nın Ortaklık Konseyi kararlarına verdiği bağlayıcı karakterden dolayı, söz ko-
nusu kararın kabul edildiği gün olan 19 Eylül 1980 tarihinde yürürlüğe girdiği anlaşılmak-
tadır (Taflan-Met kararı, paragraf 21). Bu kitapçıkda ayrıca, 3/80 sayılı Karar’ın Adalet Di-
vanı yargılamalarına konu olmuş hükümlerine de değinilmiş olup buna ek olarak 3/80 sa-
yılı Karar, Ortaklık Anlaşması’nın 9. ve Katma Protokol’ün 39. maddeleri ile birlikte tar-
tışılmıştır.

Mütekabiliyet

Ortaklık Anlaşması, Katma Protokol ve 1/80 sayılı Karar’ın pek çok hükmü hem AB’de ya-
şayan Türk vatandaşlarına hem de Turkiye’de ikamet eden AB vatandaşlarına uygulan-
maktadır. Taraflar Ortaklık Anlaşmasına, mütekabileyet esasını baz alarak taraf olmuşlar-
dır. Anlaşma’nın 4(1). maddesi, Akit Taraflar’ın, başka bir değişle AB üyesi ülkelerin ve 
Türkiye’nin, karşılıklı ve dengeli yükümlülüklerinin geçiş döneminin temellerini oluşturdu-
ğunu belirtmektedir. Bu olgu ayrıca 1971 tarihli Katma Protokol’ün dibacesinde de yer 
almaktadır. Ortaklık Anlaşması’nın 9. maddesinde açıkça belirtildiği gibi uyrukluk dola-
yısıyla uygulanan ayrımcılık yasağı bütün taraflar için bağlayıcıdır ve Anlaşma’nın tarafı 
olan Türkiye de bu yasağa riayet etmek yükümlülüğündedir. Buna ek olarak, Anlaşma’nın 
12, 13 ve 14. maddeleri uyarınca işçilerin serbest dolaşımı, yerleşme serbestisi ve hizmet 
edimi serbestliği, Türkiye de dahil bütün taraflar arasında tesis edilmelidir. Bu husus ayrı-
ca Katma Protoklün 41. maddesinde de tekrar edilmiş olup yine Katma Protokol’ün 36. 
maddesinde, Topluluk üyesi Devletler ile Türkiye arasında işçilerin serbest dolaşımı Ortak-
lık Anlaşması’nın 12. maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak gerçekleştirilecektir de-
nilmiştir. Mütekabiliyet ilkesi, ayrıca, 2/76 sayılı Karar’ın, Topluluk üyesi devletler ve Tür-
kiye yasal olarak sınırları içinde ikamet eden ve çalışan işçilere işe girme konusundaki 
şartlara yeni kısıtlamalar getiremez şeklindeki düzenlemeyi içeren 7. maddesinde de ifa-
de edilmiştir. Böylece, 20 Aralık 1976 tarihinden itibaren söz konusu ‘standstill’ klozu, 
Türkiye’de yasal olarak çalışan AB üyesi ülke vatandaşlarını da koruma altına almış bu-
lunmaktadır.

1/80 sayılı Karar’ın 6.,7.,9. ve 10. maddeleri, özellikle AB üyesi ülkelerde çalışan Türk iş-
çileri ve onların aile bireyleri ile ilgili hükümler içermektedir. Fakat yine 1/80 sayılı Karar’ın 
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11.maddesi altında yer alan düzenlemeye göre, yukarıda bahsi geçen dört maddenin 
sağlamış olduğu hak ve menfaatler “Türkiye’deki işgücü piyasasına yasal olarak dahil bu-
lunan üye devlet vatandaşları ve onunla birlikte oturma hakkına sahip olan aile bireyle-
ri...” ni de, bahsi geçen maddelerde yer alan şartlara uygun oldukları sürece, kapsamak-
tadır. Sonuç olarak dört maddede de yer alan hükümler açıkca mütekabiliyet ilkesini yan-
sıtmaktadır. Aynı durum 1/80 sayılı Karar’ın işgücü piyasasınında meydana gelebilecek 
olumsuzluklar ile ilgili 12. maddesi ve söz konusu Karar’ın ‘standstill’ klozunu düzenleyen 
13.maddesi için de geçerlidir. Kamu düzeni kavramını içeren 14. maddenin geniş bir şe-
kilde kaleme alınış biçiminden dolayı söz konusu düzenleme, Türkiye’de bulunan AB va-
tandaşlarını ve onların aile bireylerini de kapsayacaktır.

3/80 sayılı Karar, mütekabiliyet ilkesinin önemli bir istisnasını oluşturmaktadır. Karar’ın 
2. maddesine göre, Karar’ın kişi bakımından kapsamı bir veya birden fazla Üye Devlet’in 
yasasına tabi olan veya olmuş ve Türk vatandaşı olan işçiler ile sınırlandırılmıştır. Söz ko-
nusu sınırlama Katma Protokol’ün “ ... Ortaklık Konseyi, sosyal güvenlik alanında, Toplu-
luk içinde yer değiştiren Türk uyruklu işçiler ve bunların Topluluk’ta oturan aileleri yararı-
na hükümler tespit eder.” şeklindeki düzenlemeyi barındıran 39. madddesine dayanmak-
tadır. Dolayısıyla, 3/80 sayılı Karar’ın sosyal güvenlikle alakalı olan hükümleri, Türkiye’de 
yaşayan ve/veya çalışan AB üyesi ülke vatandaşlarına uygulanmayacaktır.

Adalet Divanı Kararlarının Türkiye açısından bağlayıcılığı

AET ile Türkiye arasıda tesis edilen ortaklığın tabi olduğu kuralların yorumu ile ilgili ola-
rak Adalet Divanı tarafından verilen kararlar, Avrupa Birliği’ne ait olan bir kurumun ürün-
leridir. Söz konusu kararlar ABİDA’nın 260. maddesine göre, AB’nin diğer kurumları ve 
Üye Ülkeler açısından bağlayıcıdır. Peki bu kararlar Türkiye için de bağlayıcı mıdır? Ortak-
lık Anlaşması’na taraf olan Türkiye, uluslararası hukuk açısından Ortaklık Anlaşması, Kat-
ma Protokol ve Ortaklık Konseyi Kararları ile bağlıdır. Ortaklık Anlaşması’nın 25. mad-
desi AB Adalet Divanı’na, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi ile ilgili ola-
rak sınırlı bir görev vermiştir. Bugüne kadar, Ortaklık Anlaşması hükümleri ile ilgili olarak 
Adalet Divanı tarafından yapılan yargılamalarda Türkiye taraf olmamasına rağmen Ada-
let Divanı Tüzüğü’nün 23. maddesi uyarınca, prensip olarak üçüncü ülkeler de Adalet Di-
vanı nezdinde ön karar usulüne katılabilmektedirler. Fakat bunun gerçekleşebilmesi için 
AB Konseyi ve üçüncü ülke arasında var olan anlaşmanın buna cevaz vermesi gerekmek-
tedir. Böyle bir düzenleme (henüz) Türkiye ile AB arasında mevcut olan ortaklık ilişkisi-
nin tabi olduğu kurallar kapsamında yer almamaktadır. Bununla birlikte, dört sebepden 
dolayı Adalet Divanı’nın vermiş olduğu kararların Türkiye için hala hukuki önemi bulun-
makta olup uluslararası kamu hukuku kapsamında söz konusu kararların bağlayıcılıkla-
rı söz konusudur.

Herşeyden önce, Anlaşma’nın ve Protokol’ün serbest dolaşımı ve ayrımcılık yasağını dü-
zenleyen çeşitli hükümleri, AET (şu andaki haliyle ABİDA) Antlaşması’nın karşılık hüküm-
lerine açıkça atıfta bulunmaktadır. Anlaşma’nın 12-14 maddelerine göre taraflar “Top-
luluğu kuran Antlaşma’nın karşılık hükümlerinden esinlenmekte uyuşmuşlardır.” Türkiye 
ve Üye Ülkeler, birbirlerinin vatandaşlarına AET Antlaşması’nın işçiler, bağımsız çalışanlar 
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ve hizmet sağlayıcılar ile ilgili olan hükümlerine uygun olarak muamele etme konusunda 
da anlaşmışlardır. Bunun anlamı, AB Üyesi Ülkeler’de bulunan Türk vatandaşları, serbest 
dolaşım ile ilgili olan hükümlere ve Adalet Divanı’nın bu hükümler hakkında yapmış ol-
duğu yoruma uygun olarak muamele görecektir. Gerek ortaklığın amacı gerekse Anlaş-
ma taraflarının mütekabiliyet prensibi kapsamında mevcut olan yükümlükleri hesaba ka-
tıldığında aynı durumun Türkiye’de bulunan AB Üyesi Devlet vatandaşları için de söz ko-
nusu olduğu söylenebilir. 

İkinci olarak, daha önce yukarıda da bahsedildiği gibi, Adalet Divanı ortaklık hukukunun 
hükümlerini yorumlarken, 1995 senesinde verdiği Bozkurt kararından bu yana, AB hu-
kukunun işçilerin ve aile bireylerinin, bağımsız çalışanların ve hizmet sağlayıcıların serbest 
dolaşımı ile ilgili olan hükümlerini kıyasen uygulamaktadır. Bu durum, Adalet Divanı’nın 
AB vatandaşlarının AB içeresinde serbest dolaşım hakları ile ilgili vermiş olduğu kararla-
rın, AET-Türkiye ilişkilerini düzenleyen ortaklık hukukunun yorumu açısında son derece 
önemli olduğu argümanını da güçlendirmektedir.

Üçüncü bir argüman ise, Türk makamlarının, bakanlarının, diplomatların ve konsolosluk 
çalışanlarının çeşitli kereler AB Üyesi Ülkelerin resmi makamlarını işaret etmek suretiyle 
söz konusu makamların Türk vatandaşlarının, Adalet Divanı’nın devamlı ikamet ve eşit 
muamele ile ilgili yapmış olduğu yorumlar da dahil, ortaklık hukukuna dayanan hakla-
rına saygı duymaları gerektiği yönündeki çağrılardır. Ortaklık Anlaşması’nın kuşkuya yer 
bırakmaksızın mütekabiliyet ilkesi kapsamında yürürlüğe girmiş olmasından dolayı, Türk 
makamları, Adalet Divanı’nın konu ile ilgili olarak yapmış olduğu yorumlar da dahil ol-
mak üzere, Ortaklık Anlaşması’na göre AB Üyesi Ülke vatandaşlarına vermekle yükümlü 
oldukları hakları vermekten kaçınamayacaktır.

Son olarak, yukarıda yer alan argümanların geçersiz olduğu kabul edilse dahi, her halü-
karda Adalet Divanı’nın vermiş olduğu kararlar, Türkiye ile AB arasında mevcut olan or-
taklığa hükmeden kuralların yorumu açısından temel kaynaktır. Söz konusu kararlar ulus-
lararası bir mahkeme tarafından verilmiştir, dolayısıyla nihai niteliktedir. Türk yargıçların 
ortaklık hukukunu farklı bir şekilde yorumlama yolunu seçmeleri durumunda, bu konu-
daki argümanlarını çok sağlam temellere oturtmaları gerekecektir.

Ortaklık hukukunun Türk vatandaşları ve AB Üyesi Ülkeler’de ikamet eden 
diğer üçüncü ülke vatandaşları açısından önemi

Ortaklık hukukunun, iki nedenden dolayı, AB’ne Üye Devletler’deki hukuki uygulama 
açısından hayati öneme sahip olduğu söylenebilir. İlk olarak, AB’ne Üye Devletler’de ika-
met eden üçüncü ülke vatandaşlarının büyük bölümünü Türk vatandaşları oluşturmakta-
dır. İkinci olarak, Adalet Divanı’nın ortaklık hukuku ile ilgili olarak vermiş olduğu kararlar, 
üçüncü ülkelerden gelen göçmenlerin hukuki statüleri hakkındaki yeni AB direktifinin yo-
rumlanması noktasında da önemli bir rol oynayacaktır.

Eurostat verilerine göre, toplam olarak 2.4 milyon Türk vatandaşı AB sınırları içerisin-
de yaşamakta olup bu da AB’de ikamet etmekte olan bütün kayıtlı üçüncü ülke vatan-
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daşlarının %8’i anlamına gelmektedir. Türk makamları tarafından düzenlenen verilere 
göre ise bu rakam neredeyse 3 milyonu bulmaktadır. 2009 yılı verilerine göre, sadece 
Türk vatandaşlığına sahip 93.000 ve kendileri veya aileleri Türkiye’de doğmuş 384.000 
kişi Hollanda’da yaşamaktadır. Büyük bir olasılıkla ikinci gruba dahil kişilerin neredeyse 
290.000’i hem Türk hem de Hollanda vatandaşlığını elinde bulundurmaktadır. Adalet 
Divanı’nın İdare Hukuku Dairesi’nden yakın bir zamanda (2009), hem Türk hem de Hol-
landa vatandaşlığına sahip kişilerin hangi noktaya kadar Ortaklık Anlaşması dahilinde yer 
alan haklardan yararlanabileceği sorusuna cevap vermesi istenmiştir (C-7/10 sayılı Kahve-
ci ve C-9/10 sayılı İnan kararları). 

1995 yılında verilen Bozkurt kararından bu yana, ortaklık hukuku kavramlarının ve bun-
lara, AB’ne Üye Devlet vatandaşlarının serbest dolaşımı ile ilgili olan, karşılık kavramla-
rın birbirlerine benzer şekilde yorumlanması gerektiği içtihat haline gelmiştir. Aynı durum 
1/80 sayılı Karar’ın Türk işçiler ve onların aile bireyleri ile ilgili olan hükümleri için geçer-
li olduğu kadar Katma Protokol’ün yerleşme ve hizmet sunma serbestisi kavramlarını dü-
zenleyen 41. maddesi için de geçerelidir.

Adalet Divanı, 29 Nisan 2010 tarihinde Komisyon/Hollanda davasını karara bağlamıştır3. 
Söz konusu karar, ortaklık hukukunun bir kavramı olan mevcut durumun korunması hük-
münün (standstill klozu) (Katma Protokol’ün 41(1). ve 1/80 sayılı Karar’ın 13. maddele-
ri) Adalet Divanı tarafından, Türk vatandaşlarının Üye Ülke topraklarına ilk defa girişlerin-
de verilen izin için de uygulanabilir olmasına karar verilmesinden ötürü oldukça önemli 
bir yere sahiptir (bkz. 92/07 sayılı Dava, paragraf 49). Dolayısıyla, Adalet Divanı’nın ver-
miş olduğu bu kararın, daha önce Şahin davasında vermiş olduğu karar ile paralellik gös-
terdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Böylece standstill klozu ile ilgili olan içtihat büyük 
bir değişikliğe uğramıştır çünkü, Kuş davasında da belirtildiği gibi, daha önce hakim olan 
içtihata göre ortaklık hukukunun “... üye devletleri, Türk vatandaşlarının üye devlet ül-
kelerine girişinde ve ilk işe alınmalarında, uygulayacakları koşulları düzenleme yetkileri-
ni ellerinde tutmalarına halel getirmediği” kabul edilmekteydi (bkz. Kuş davasında veri-
len karar, paragraf 25). 

Adalet Divanı, aynı durumda bulunanan Türk vatandaşlarını ilgilendiren davalarda yeni 
AB göçmenlik direktifinin yorumu ile alakalı soruların bir kısmına cevap vermiştir. Adalet 
Divanı, muhtemelen, yeni direktifi yorumlarken AET ile Türkiye arasında tesis edilen Or-
taklık hakkında vermiş olduğu önceki kararlara dayanacak veya söz konusu kararları kıya-
sen yeni direktife uygulayacaktır. Adalet Divanı, Aile Birleşmesi Hakkı ile ilgili 2003/86/EC 
sayılı Direktif hakkında vermiş olduğu ve AB vatandaşı göçmenlerin aile birleşmesi ile ilgili 
olan kendi kararlarına kıyas yoluyla atıf yaptığı ikinci kararında, yukarıda belirtilen yönte-
mi zaten izlemiştir. (C-578/08 sayılı Chakroun davası, paragraflar 46 ve 64)

3Commission/Netherlands, C-92/07, JV 201/237, yorum, C.A. Groenendijk
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Ortaklık hukuku bağlayıcı bir AB hukudur 

AET- Türkiye Ortaklığı ile ilgili ilk yargılama olan Demirel davasında Adalet Divanı, ortaklık 
kurallarının AB hukukunun bir parçası olduğuna hükmetmiştir. Birlik hukukuna göre bu-
nun anlamı, Üye Ülkeler bu kurallar ile bağlıdır ve bu kuralları iyi niyet çerçevesinde uygu-
lamak zorundadırlar (bu bağlamda ayrıca bkz. Ortaklık Anlaşması’nın 7. maddesi) ve ay-
rıca Adalet Divanı söz konusu kuralları yorumlamak noktasında yetkilendirilmiştir.

Doğrudan uygulanabilirlik

Bu arada, Adalet Divanı, 1/80 sayılı Karar’ın ilgili hükümlerinin, Katma Protokol’ün 41(1) 
ve 3/80 sayılı Karar’ın 3(1) maddelerinde düzenlenen standstill klozlarının doğrudan uy-
gulanabilir olduğunu belirtmiştir. Yukarıda bahsedilmiş olunan Komisyon/Hollanda dava-
sında verilen karara uygun olarak aynı durumun, Ortaklık Anlaşması’nın uyrukluk dola-
yısıyla uygulanan her türlü ayrımcılığı yasaklayan 9. maddesi için de geçerli olduğu söy-
lenebilir. Doğrudan uygulanabilirlik, Türk vatandaşlarının, Hollanda makam ve mahke-
meleri önünde dile getirdikleri taleplerini bahsi geçen hükümlere dayandırabilecekleri 
ve ayrıca yine Hollanda makam ve mahkemelerinin, Hollanda Hukuku’nun ve Yabancı-
lar Yasası’nın ortaklık hukuku ile bağdaşmayan hükümlerini uygulayamayacağı anlamı-
na gelmektedir. Buna ek olarak, Adalet Divanı’nın Sevince davasında vermiş olduğu ka-
rara göre Üye Ülkeler’in, Türk vatandaşlarının Ortaklık’tan kaynaklanan haklarına sınırla-
malar getirecek veya işbu hakların kullanılmasını şarta bağlayacak düzenlemeler yapma-
sına veya mevcut düzenlemeleri muhafaza etmesine izin verilmemektedir (Sevince dava-
sı, paragraf 22). 

Fakat, Demirel ve Savaş davalarında Adalet Divanı, Ortaklık Anlaşması’nın sırasıyla 12. ve 
13. maddelerinin programsal mahiyette oldukları ve dolayısıyla doğrudan uygulanabilir 
olmadıklarına karar vermiştir. Şüphesiz, aynı durumun, benzer bir şekilde kaleme alındı-
ğı göz önünde bulundurulduğunda, Anlaşma’nın 14. maddesi için de geçerli olduğu söy-
lenebilir. 

Ortaklık hukuku ve AB’nin yeni göçmenlik hukuku birbirlerini 
tamamlamaktadır  

AET- Türkiye Ortaklığı’na hükmeden kurallar ve 2000 yılının Amsterdam Antlaşması baz 
alınarak çıkartılan AB’nin yeni göçmenlik hukuku birbirlerini iki yolla tamamlamaktadır. 
İlk olarak AB’nin yeni göçmenlik direktifi, Türk vatandaşları da, dahil AB’ne üye herhangi 
bir ülke sınırları içerisinde yasal olarak ikamet eden bütün üçüncü ülke vatandaşlarına bir-
takım haklar vermektedir. Bu haklar Türk vatandaşlarının Ortaklık’tan kaynaklanan hak-
larına ilave haklardır. Örnek vermek gerekirse, 1/80 sayılı Karar, belli şartların varlığı ha-
linde Türk işçilere ve onların aile bireylerine sürekli ikamet hakkı vermektedir. Fakat söz 
konusu ikamet hakkı ilgili Üye Ülkeler ile sınırlandırılmıştır. Bununla birlikte, Türk vatan-
daşları 2003/109/EC sayılı Direktif’e dayanarak uzun süreli oturum için AT ikamet izni-
de alabilmektedirler. Belli bazı şartların varlığı halinde işbu ikamet izni Türk vatandaşları-
na, AB’ne üye diğer devletlerde ikamet hakkı vermektedir. Ayrıca, bu şekilde bir uzun sü-
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reli oturum durumu, konunun Ortaklık Anlaşması kapsamının dışında yer aldığı durum-
larda bile, Türk vatandaşlarına Üye Devlet vatandaşları ile eşit muamele görmeyi isteme 
hakkı da vermektedir. Demirel davasında Adalet Divanı, 1/80 sayılı Karar’ın Türk işçilerine 
aile birleşmesi hakkı vermediğini karara bağlamıştır. Fakat 2005 yılı itibari ile Türk işçile-
ri de söz konusu hakkı, aile birleşmesi hakkına dair 2003/86/EC sayılı Direktif kapsamın-
da elde edebilecektir. AB göçmenlik hukukunun ortaklık hukukunu tamamladığı diğer bir 
yol ise Türk vatandaşlarının, işçi veya işçinin aile bireyi olma konumunun yanı sıra, alabile-
ceği diğer bir konumdur. Bu bağlamda, Adalet Divanı, Altun davasında Üye Ülkeye mül-
teci olarak kabul edilen bir Türk vatandaşının bu konumunun yanı sıra Türk işçi olarak da 
değerlendirilmesi gerektiğini ve böylece 1/80 sayılı Karar’da yer alan şartları yerine getir-
mesi durumununda söz konusu konumdan kaynaklanan haklardan da yararlanabilece-
ğini belirtmiştir. Bununla birlikte, Adalet Divanı Payır davasında, ücretli bir işte çalışan bir 
Türk öğrencisinin öğrencilik konumunun yanında Türk işçisi olarak da değerlendirileceği-
ne hükmetmiştir. Böylece, yargılamaya taraf olan kişi 1/80 sayılı Karar’a istinaden bir hak 
talep edebileceği gibi 2004/114/EC sayılı öğrenci Direktifi’ne de dayanabilecektir. Ayrıca, 
Adalet Divanı Öğrenci Direktifi’nin, işçilerin 1/80 sayılı Karar’dan kaynaklanan haklarına 
herhangi bir sınırlama getiremeyeceğini de belirtmiştir.

Adalet Divanı’nın vermiş olduğu kararlara ve derdest davalara nasıl 
ulaşabilirim? 

2011 yılına kadar, Adalet Divanı Türkiye ile ortaklık ilişkisine hükmeden kuralların yoru-
mu ile ilgili olarak 51 adet karara imza atmıştır. Kitapçığın EK 2 bölümünde söz konu-
su kararların listesine ulaşılabileceği gibi ayrıca listede Adalet Divanı’nı önünde 2011 ta-
rihi itibarıyla bekleyen 8 adet derdest davaya da yer verilmiştir. ABİDA’nın 267. madde-
si uyarınca ülke mahkemeleri ortaklık hukuku hakkında ön karar mekanizmasına başvu-
rabilmektedirler. Yakın tarihlerde verilmiş kararlara ve Hukuk Sözcülerinin belirtmiş oldu-
ğu bütün görüşlere Divan’ın websitesi olan http://curia.europa.eu adresinden ulaşılabilir. 
Derdest davalara, yine Divan’ın websitesinde yer alan genel arama motorunda “External 
relations” veya “EEC-Turkey” anahtar kelimelerinin kullanılması yolu ile ulaşmak mümkün 
olabilmektedir. 17 Haziran 1997 tarihinden önce verilen kararların metinleri ise, EUR-LEX 
(www.eur-lex.europa.eu) websitesinde yer alan arama moturuna tarafların veya davanın 
isminin yazılması suretiyle bulunabilir. Ayrıca, kararların, resmi olmayan dillere çevrilmiş 
metinlerine de bu yolla ulaşılabilmektedir.

Metod üzerine notlar 

Bu kitapçık ile, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın ortaklık hukukuyla ilgili olarak vermiş ol-
duğu kararlara ulaşılabilirliğin arttırılması amaçlanmıştır. Ortaklık Anlaşması, Katma Pro-
tokol ve 2/76, 1/80 ve 3/80 sayılı Kararlar’ın ilgili maddeleri hakkındaki içtihatlar sıra-
sı ile tartışılmıştır. Kitapçıkta bahsi geçen madde metinlerinin herbirinin altında, Adalet 
Divanı’nın söz konusu hüküm ile ilgili görüşüne yer verilmiştir. Okunabilirliği ve metin-
lerdeki bütünlüğü iyileştirmek adına yazar, Adalet Divanı’nın görüşlerinin bazı bölümle-
rine yer vermemiş veya görüşlerin yer aldığı metinlerde çok küçük sayılacak değişiklikler 
yapmıştır. Görüş metinlerinin tamamlanabilmesi adına yazar tarafından ekleme yapıldığı 
yerlerde, söz konusu eklemeler kare parantez içerisinde gösterilmiştir. Bu tarz eklemeler, 
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örnek olarak, Adalet Divanı’nın yeni tarihli yargılamalarında, benzer konular ile ilgili ola-
rak vermiş olduğu daha önceki kararlardan farklı yönde karar verdiği yerlerde yapılmıştır.

Adalet Divanı görüşleri, her bir madde için beş ayrı anahtar kelimeye göre sınıflandırılmış-
tır: Genel, Amaç, Şartlar, Sonuçlar ve Mevcut Konumun Kaybı.

Her bir görüş metninin ardından, davanın ismi ve görüşün yer aldığı paragraf numara-
sı belirtilmiştir.

Aynı dava içersinde yer alan birden fazla yoruma parantezler içerisinde atıf yaptığımız 
yerlerde anlatılmak istenen, bu yorumların özetlendiği veya benzer olduklarıdır. Bir (ben-
zer) yorumun birden fazla kararda ortaya konduğu durumlarda, ya ilk kararda yer alan 
yoruma ya da daha yeni tarihli bir kararda yer alan ve daha kapsamlı olan yoruma yer ver-
meyi uygun bulduk. İkinci alternatifin söz konusu olduğu durumlarda, ayrıca önceki ka-
rarlarda yer alan yorumdan da bahsettik.
Adalet Divanı bazı yorumlarında, Birlik vatandaşlarının serbest dolaşımını düzenleyen ku-
rallar ile ilgili verilmiş kararlara atıf yapmaktadır. Bu tür kararlara yapılan ilk atıftan bu ki-
tapçıkta bahsedilmektedir, fakat aynı hüküm tartışılırken Divan’ın aynı karara tekrardan 
atıf yaptığı durumlarda, söz konusu karara ikinci kere atıf yapmamayı tercih ettik.

Ülke hakimleri tarafından verilmiş olan kararlara bu çalışmada yer verilmemiştir. AET-
Türkiye ortaklığı ile ilgili olarak Alman mahkemeleri tarafından verilmiş kararlara, R. Hof-
mann ve H. Hoffmann, Ausländerrecht Handkommentar, Baden-Baden 2008 (Nomos), s. 
1327-1386.’dan ulaşılabilir. Söz konusu kitap ayrıca, ortaklık ile ilgili olan en önemli Al-
manca kaynaklara da atıfta bulunmuştur; bir de bu konuda Gutmann’ın tez çalışmasına 
bakılabilir (1999). İngilizce kaynaklar için ise bkz. Idriz (2009) ve Rogers (2000). Hollanda 
mahkemelerinin AET-Türkiye ortaklığını ilgilendiren kararları, H. Oosterom-Staples (2006) 
ve A. Pahladsingh (2006)’in makalelerinde bulunabilir. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz 
kaynakların ve daha fazlasının listesine kitapçığın EK 4 bölümünden ulaşabilirsiniz.

Kees Groenendijk
Maaike Luiten
(Halen, Hollanda Danıştay’ında (Raad van State) Avukat olarak çalışmaktadır; Bu kitapta 
yer alan bilgiler yazarın kişisel görüşleri olup çalıştığı kurumu bağlamaz)

Göç Hukuku Merkezi

Nijmegen (Hollanda), Aralık 2010

Türkçe çeviriye giriş;

İstanbul’u ilk defa 1998 yılının Mart ayında, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından, 
Türkiye’de istihdam edilen veya kendi işini kuran AB vatandaşları için AET-Türkiye 
Ortaklığı’nın anlamı üzerine düzenlenen bir seminer vesilesi ile ziyaret ettim. Seminerde 
yapmış olduğum sunum AET-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 1/80 sayılı Karar’ı ile ilgili ola-
rak Avrupa Adalet Divanı’nın vermiş olduğu kararlar hakkındaydı. Sunumu takip eden 
tartışmalar sırasında Türk erkekleri ile evlenmiş ve çeşitli Batı Avrupa devletlerinden ka-
dınların oluşturduğu bir dernek olan ‘Die Bruecke’’un yönetim kurulu üyeleri, Türkiye’de 
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istihdam edilmek veya kendi işini kurmak suretiyle çalışabilmek için Ortaklığın kurallarına 
nasıl başvurabilecekleri hakkında sorular yönelttiler. Ortaklık kurallarının karşılıklılık ilkesi-
ne dayandığını ve böylece söz konusu kuralların hem Avrupa Birliği’nde bulunan Türk va-
tandaşlarına hem de Türkiye’de bulunan AB vatandaşlarına uygulanabilir olduğunu açık-
ladıktan sonra, Ankara’da, Dış İşleri Bakanlığı’nda yüksek bir mevkiide bulunan bir bü-
rokrat söz aldı. Kendisi AET-Türkiye arasındaki Ortaklığın sadece Batı Avrupa’da bulu-
nan Türk işçilerine uygulanabileceğini iddia etmekteydi. Görüşlerine karşı muhalefet edil-
mesine alışkın olmadığı açıkça ortada olan söz konusu bürokrat, Hollandalı bu profesö-
rün Türkiye’deki durumu anlamadığını düşünmüştü. Kuşkusuz bu düşüncesinde de hak-
lıydı fakat Ortaklık kurallarının sadece Türk işçilere uygulanabileceği iddiası doğru bir id-
dia değildi, zira bu durum Ortaklık Anlaşması veya 1/80 sayılı Karar’dan da açıkça anla-
şılabilmektedir. Almanya’dan, İsveç’den, Hollanda’dan ve Avusturya’dan pek çok bayan, 
Türkiye’de mesleklerini icra etmekteyken karşılaştıkları pek çok hukuki ve idari problem-
lerden o gün gerçekleştirilen çeşitli sunumlar arasında bana bahsettiler. 

Bu hanımların bahsetmiş olduğu problemler bana, 70’li yıllarda Amsterdam’da bir avukat 
olarak işçilerin serbest dolaşımı hakkındaki AET kurallarının uygulanması ile ilgili davalar 
ile uğraşırkenki ilk deneyimlerimi hatırlattı. Amsterdam Yabancılar Polisi sanki bu kurallar 
ortada yokmuş gibi davranmaktaydı ve o dönemde yabancılar hukuku hakkında birşey-
ler bilen bir kaç hukukçu da Avrupa Hukuku’nun değil Hollanda Hukuku’nun bu noktada 
önemli olduğunu belirtmekteydi. Bu durum benim için, ortaklık kurallarının Türkçe versi-
yonları ile birlikte Avrupa Adalet Divanı’nın Ortaklık ile ilgili vermiş olduğu en önemli ka-
rarların metinlerinin Türkçe tercümelerinin bir kitapçık şeklinde yayınlanması fikrini tetik-
leyen en önemli etken oldu. Deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki, Hollanda’lı 
hukukçular eğer kendi dillerinde değilse Avrupa hukukunu ciddiye almakta daha az istek-
li görünmektedirler. Dolayısıyla Türk hukukçular için bu durum niye farklı olsun? Ayrıca, 
ortaklık kurallarının Türkiye tarafından ciddi bir şekilde ele alınması durumunda, bunun 
AB’ne tam üyelik konusunda Türkiye’nin ne kadar kararlı olduğunu gösterebilecek iyi bir 
yol olduğunu da düşünmekteydim. Brüksel’de pek çok insan henüz bu konuda ikna ol-
mamıştı. Fakat bu tarz bir kitapçığın hazırlanması teklifini içeren ve 1998 ve 1999 tarihle-
rinde Komisyon’a gönderdiğim mektuplarıma da hiç bir zaman cevap alamadım. 

Dolayısıyla, Brüksel’de bu kitapçığın Hollandaca versiyonunu kendisine gösterdiğimde ve 
geçmiş deneyimlerimden bahsettiğimde, İstanbul’da bulunan Yeditepe Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi’nin dekanı, Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun kitapçığı Türkçe’ye çevirmeye 
hazır iki genç meslektaşı bulması bana büyük bir memnuniyet verdi. Marleen ve Ozan 
Turhan’a işbu kitapçığın tercümesi ile ilgili olarak göstermiş oldukları bütün çabalarından 
dolayı teşekkürlerimi sunmak isterim. 

Umuyorum bu kitapçık Türkiye’nin Avrupa Birliği içersinde almış olduğu uzun yolda atı-
lan küçük bir adım olur ve bu yol ilgili ülkelerde yaşayan insanların artık diğerlerini ken-
dilerinden farklı ve bir tehdit unsuru olarak algılamak yerine herkesin eşit ve birbirlerinin 
tamamlayıcısı olarak görmeye başlaması suretiyle gitgide kısalır.

Kees Groenendijk, Nijmegen, Aralık 2010
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2. ORTAKLIK ANLAŞMASI

Madde 2 (1)

Anlaşma’nın amacı, Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının ça-
lıştırılma seviyesinin ve yaşama şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile gü-
zününde bulundurarak, Taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve denge-
li olarak güçlendirmeyi teşvik etmektir.

Madde 2(1)’e göre Anlaşma’nın amacı, Türk vatandaşlarının durumunu Avrupa Birliği va-
tandaşlarınınkine yakınlaştırmaktır (Komisyon/Hollanda, paragraf 67).

Madde 2(1)’e göre, Ortaklık Anlaşması, Türk insanının yaşam standardının yükseltilmesi 
ve Türkiye’nin Topluluğa ileri bir tarihte katılımını kolaylaştırmak adına, akit taraflar ara-
sında, işgücü alanında, serbest işçi akımını kademeli olarak gerçekleştirmek (madde 12), 
yerleşme (madde 13) ve hizmet edimi serbestliği kısıtlamalarını kaldırmak (madde 14) su-
retiyle ticaret ve ekonomik ilişkilerin sürekli ve dengeli güçlendirilmesini amaçlamıştır (Ge-
rekçenin dördüncü paragrafı ve ayrıca 28.madde) (Savaş kararı, paragraf 3).

Madde 7

Akit Taraflar, bu Anlaşma’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayıcı her 
türlü genel ve özel tedbirleri alırlar.

Taraflar, Anlaşma hedeflerinin gerçekleştirilmesini tehlikeye düşürülebilecek her türlü 
tedbirden sakınırlar.

Anlaşma’nın 7. maddesi, üye devletlerin iç hukuk düzenlerinde doğrudan uygulanabilir 
bir Topluluk hukuku kuralı değildir (Demirel kararı, paragraf 25).

Anlaşma’nın 7. maddesinden anlam olarak, aile birleştirmesi konusunda yeni kısıtlamaların ge-
tirilmesine ilişkin bir yasak çıkarmak mümkün değildir [farklı olarak: Komisyon/Hollanda kara-
rı, paragraf 49]. Bu hüküm akit taraflara, Anlaşma’nın amaçlarının gerçekleşmesi için genel bir 
işbirliği yükümlülüğünden başka bir yüküm getirmeyip, Anlaşma’nın diğer hükümleriyle zaten 
verilmiş haklar dışında, bireylere doğrudan haklar vermemektedir (Demirel kararı, paragraf 24).

Madde 7, bir uluslararası anlaşmanın iyiniyetle uygulanması yükümlülüğünü içermekte-
dir (Sevince kararı, madde 23).

Madde 9

Akit Taraflar, Anlaşma’nın uygulanma alanında, 8. maddenin uygulanması ile ilgili olarak 
ortaya konabilecek özel hükümler saklı kalmak üzere, uyrukluk dolayısıyla uygulanan her 
türlü ayrımın, Topluluğu kuran Anlaşmanın 7. maddesinde anılan ilke uyarınca yasak ol-
duğunu kabul ederler. 
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Genel

9. madde, Anlaşma kapsamı içerisinde, Ortaklık Konseyi tarafından getirilen özel hü-
kümler saklı kalmak kaydıyla, uyrukluğa dayalı her türlü ayrımcılığı yasaklamaktadır. Bu-
nun anlamı AT Antlaşması’nın veya ikincil mevzuatın özel hükümleri ile ilgili olarak, 9. 
madde’nin, AT madde 12 gibi [ABİDA yeni madde 18], Ortaklık Konseyi’nin sosyal gü-
venlik alanında 3/80 sayılı Karar’ın 3 (1) maddesi gibi özel bir ayrımcılık yasağını kabul et-
mesi durumunda uygulanmayacak olmasıdır (Öztürk kararı, paragraf 49).

1/80 sayılı Karar’ın 10(1). maddesi sadece, AET Antlaşması’nın 7. maddesine (AT Antlaş-
ması yeni madde 6) [şimdi ki madde 18 ABİDA] gönderme yapan Ortaklık Anlaşması’nın 
9. maddesinde düzenlenmiş olan genel ayrımcılık yasağı prensibinin uygulanması ve so-
mutlaşmasını teşkil etmektedir (Birlikte kararı, paragraf 59).

Amaç

Uyrukluğa dayalı ayrımcılık genel yasağını düzenleyen 9. madde, AB’ne Üye Ülke’ye yer-
leşmek veya hizmet sunmak amacıyla giden Türk göçmen işçiler ve Türk vatandaşları’nın 
kademeli entegrasyonunu hızlandırmaktadır (Komisyon/Hollanda kararı, paragraf 68).
  
Sonuçlar

Eğer Türk vatandaşlarına uygulanan oturma izni verilmesi ve süresinin uzatılması işlemleri 
için belirlenen ücretler aynı belgeler için Birlik vatandaşlarından istenen ücretlere eşit de-
ğilse, bu durum ayrımcı ücretlendirme olarak değerlendirilecektir. Bu tarz bir ücretlendir-
me, yerleşme ve hizmet sunma serbestisi haklarını Ortaklık Anlaşması’na istinaden kul-
lanmak isteyen Türk vatandaşlarına veya onların aile bireylerine uygulandığı ölçüde, bu 
ücretlendirmelerin genel ayrımcılık yasağını düzenleyen 9.maddesine aykırı olduğu kabul 
edilmelidir (Komisyon/Hollanda kararı, paragraf 75).

Madde 12

Akit Taraflar, aralarında serbest işçi akımını kademeli olarak gerçekleştirmek için, Toplulu-
ğu kuran Antlaşma’nın 48, 49 ve 50. maddelerinden esinlenmekte uyuşmuşlardır.

Genel

12. maddenin programsal mahiyeti ve kaleme alınış şekli, işçilerin serbest dolaşımını doğ-
rudan düzenlemeye yetecek açıklıkta ve kesinlikte değildir. Sonuç olarak söz konusu 
madde, üye devletlerin iç hukuk düzenlerinde doğrudan uygulanabilir bir Topluluk huku-
ku kuralı değildir (Demirel kararı, paragraflar 23 ve 25).

Anlaşma’nın 12. maddesinin ve Katma Protokol’ün 36. maddesinin uygulanması adına, 
Ortaklık Konseyi tarafından 2/76 ve 1/80 sayılı Kararlar kabul edilmiştir. Bu nedenle, 2/76 
sayılı Karar’ın önsözünde, Anlaşma’nın 12. maddesine ve Katma Protokol’ün 36. mad-
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desine açıkça atıf yapılmış ve Karar’ın 1. maddesi ile, Katma Protokol’ün 36. maddesinin 
uygulanmasının ilk aşaması ile ilgili olarak kararlaştırılan ayrıntılı düzenlemeler getirilmiş-
tir. 1/80 sayılı Karar’ın önsözünün üçüncü kısmına göre amaç, Ortaklık Konseyi’nin 2/76 
sayılı Kararı’nda açıklanan düzenlemeler ile ilişkili sosyal alanlarda işçiler ve aile bireyle-
ri için uygun koşulların geliştirilmesidir. Yukarıda zikredilen Anlaşma ve Katma Protokol 
hükümlerinin esasen programsal nitelikte düzenlenmiş olmaları, Antlaşma ile öngörülen 
belirli programların uygulanmasına etkinlik kazandıran Ortaklık Konseyi kararlarının doğ-
rudan etkiye sahip olmasını önlemez (Sevince kararı, paragraf 21; ayrıca bkz. Tetik kara-
rı, paragraflar 18 ve 19).

1/80 sayılı Karar’ın ‘Sosyal Hükümler’ başlıklı 1. Bölümü’nün II. Kısmı, işçilerin serbest do-
laşımını sağlamak adına atılmış daha ileri bir adımdır. Karar’ın 16. maddesine uygun ola-
rak, bu hükümler 1 Aralık 1980 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 2/76 sayılı Karar’ın daha az 
lehe olan hükümlerinin yerini almıştır (Bozkurt kararı, paragraf 14). 

Ortaklık Konseyi’nin, 1/80 sayılı Karar’da yer alan sosyal hükümleri kabul ettiğinde ama-
cı, Antlaşma’nın 48, 49 ve 50. maddelerinin [yeni maddeler 54, 55 ve 57 ABİDA] rehber-
liğinde işçilerin serbest dolaşımının sağlanmasına doğru daha ileri bir adım atmaktı. Bu 
hedefle uyumluluğu sağlamak için, 1/80 sayılı Karar’da belirtilen haklara sahip olan Türk 
işçileri ile ilgili olarak, o maddedelerdeki önemli ilkeleri mümkün olabildiğince öne almak 
gereklidir (Bozkurt kararı, paragraflar 19 ve 20)
 
Amaç

12. maddeye göre, işçilerin serbest dolaşımının tedrici olarak gerçekleştirilmesi, özellikle 
Ortaklık Anlaşması’nın amacı olan ve Antlaşma’nın 2(1). maddesinde belirtilen, akit ta-
raflar arasındaki ticareti ve ekonomik ilişkilerin devamlı ve dengeli bir şekilde yükseltilip 
desteklenmesine hizmet edecektir. (Dörr ve Ünal kararı, paragraf 7)

Madde 13

Akit Taraflar, yerleşme serbestliği kısıtlamalarını aralarında kaldırmak için, Topluluğu ku-
ran Antlaşma’nın 52 ilâ 56. (Dahil) maddeleri ile 58. maddesinden esinlenmekte uyuş-
muşlardır.

13. madde, yalnızca AT Antlaşması’nın ilgili hükümleri doğrultusunda, akit taraflar ara-
sında iş kurma serbestisine getirilen sınırlamaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler or-
taya koymakta ve bu amaca ulaşmak için kendisi kesin kurallar öngörmemektedir. Söz 
konusu hüküm, bireylerin yasal konumlarını doğrudan etkilemeye elverişli değildir ve bu 
yüzden de doğrudan etkisi bulunmamaktadır (Savaş kararı, paragraflar 42 ve 45).

13. madde, Topluluk hukukunun ilgili hükümleri çerçevesinde geçerli olan ilkeleri içerdiği 
ve böylece AET-Türkiye Ortaklığı ile güdülen gayeye ters düşen bir sonuca sebep olacağı 
şeklinde yorumlanamayacaktır (Abatay/Şahin kararı, paragraf 101).
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13. madde, hukukun ilgili devlette nasıl uygulanacağını gösteren bir genelgenin içerisin-
de yer alan hükümlere, bu tarz bir genelgenin, Türk vatandaşları da dahil, söz konusu ya-
bancı uyruklu kişileri etkileyen sonuçlara neden olması durumunda uygulanabilmektedir. 
(Toprak kararı, paragraflar 30-34).

Eşin ikamet durumu ile bağlantısı olmayan bağımsız ikamet izninin verilmesi ile ilgili şart-
ları belirleyen ulusal göçmenlik kuralları, doğrudan yabancı işçilerden bahsetmemekte 
olup, söz konusu kurallar Hollanda’da daimi oturma hakkını kazanmış kişilerle evlenen 
yabancılar ile ilgilidir. Fakat söz konusu ulusal rejim aynı zamanda belli başlı ikamet izinle-
rinin verilmesini düzenleyen şartlarda da değişiklikler içermektedir. Bu tarz değişikliklerin 
Türk işçilerinin durumlarını etkilediği ölçüde, söz konusu ulusal rejim madde 13’ün kap-
samı içerisinde yer alacaktır (Toprak kararı, paragraflar 40-44).

1 Aralık 1980 tarihinde uygulanan hükümlerin gevşetilmesini düzenleyen 13. madde, 1 
Aralık 1980 tarihinden sonra getirilen hükümlerin ağırlaştırılmasının, bu ağırlaştırmanın 
söz konusu ikamet izninin elde edilmesini düzenleyen şartları, 1 Aralık 1980 tarihinde yü-
rürlükte olan kurallar neticesinde ortaya çıkanlardan daha sıkı bir hale getirmediği du-
rumlarda bile işbu madde bağlamında ‘yeni bir sınırlamaya’ yol açtığı anlamına gelecek 
şekilde yorumlanmalıdır (Toprak kararı, paragraf 62).

Uygulanabilir hükümlerin gevşetilmesi sonrasında ağırlaştırması ile ilgili bu yorum, 
77/388/EEC sayılı Konsey Yönergesi’nde belirtilmiş katma değer vergisinden indirim hak-
kı ve sermayenin serbest dolaşımı ile ilgili ATAD m.57(1)’de düzenlenen istisna da dahil 
Avrupa Birliği Hukuku’nun diğer alanlarında yer alan mevcut durumu kötüleştirmeme 
(stand still) kurallarının yorumu noktasıda Adalet Divanı tarafından alınan istikameti takip 
etmektedir (Toprak kararı, paragraflar 57 ve 58).

Madde 14

Akit Taraflar, hizmet edimi serbestliği kısıtlamalarını aralarında kaldırmak için, Topluluğu 
kuran Antlaşma’nın 55, 56 ve 58 ilâ 65. (Dahil) maddelerinden esinlenmekte uyuşmuş-
lardır.

14. madde’nin lafzından ve AET- Türkiye Ortaklığı’nın amacından anlaşılmaktadır ki, akit 
taraflar arasında hizmetlerin serbest dolaşımına getirilen kısıtlamaların gidirilmesi ama-
cıyla, AT Antlaşması’nın 55. ve 56. maddeleri [ABİDA yeni maddeler 51 ve 52] ve AT 
Antlaşması’nın hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin diğer hükümleri çerçevesinde geçer-
li olan ilkelerin mümkün olduğu kadar Türk vatandaşlarına aktarılması gerekir (Abatay/
Şahin kararı, paragraf 112).

14. madde, Topluluk hukukunun ilgili hükümleri çerçevesinde geçerli olan ilkeleri içerdiği 
ve böylece AET-Türkiye Ortaklığı ile güdülen gayeye ters düşen bir sonuca sebep olacağı 
şeklinde yorumlanamayacaktır (Abatay/Şahin kararı, paragraf 101).
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3. KATMA PROTOKOL

Madde 36

Türkiye ile Topluluk üyesi Devletler arasında işçilerin serbest dolaşımı, Ortaklık 
Anlaşması’nın 12. maddesinde yer alan ilkelere uygun şekilde, Anlaşma’nın yürürlüğe gi-
rişinden sonraki onikinci yılın sonu ile yirmiikinci yılın sonu arasında kademeli olarak ger-
çekleştirilecektir.

Ortaklık Konseyi bu konuda gerekli usulleri kararlaştıracaktır.

36. maddenin programsal mahiyeti ve kaleme alınış üslubu, işçilerin serbest dolaşımını 
doğrudan düzenlemeye yetecek açıklıkta ve kesinlikte değildir. Sonuç olarak söz konusu 
madde, üye devletlerin iç hukuk düzenlerinde doğrudan uygulanabilir bir Topluluk huku-
ku kuralı değildir (Demirel kararı, paragraflar 23 ve 25).

Madde 36 Ortaklık Konseyi’ni, özellikle gümrük birliğinin kademeli olarak kurulması ve 
ekonomik politikaların yakınlaştırılması ile ilintili politik ve ekonomik değerlendirmele-
ri göz önünde bulundurmak suretiyle ve Konsey’in gerekli gördüğü yöntemlere uygun 
olarak, işçilerin serbest dolaşımının kademeli olarak gerçekleştirilmesi için detaylı kural-
ları belirlemek konusunda yetkilendirmektedir. Ortaklık Konseyi’nin bu alanda aldığı tek 
karar,19 Eylül 1980 tarihli 1/80 sayılı Karar’dır. Bu karar, üye devletlerin işgücü pazarı-
na usulüne uygun şekilde dahil olmuş bulunan Türk işçileri açısından, işgücü pazarına gi-
riş koşullarında yeni sınırlamalar getirilmesini yasaklamaktadır. Buna karşın aile birleşi-
mi alanında, bu türden herhangi bir karar kabul edilmemiştir (Demirel kararı, paragraf-
lar 21 ve 22).

Anlaşma’nın 12. maddesinin ve Katma Protokol’ün 36. maddesinin uygulanması adına, 
Ortaklık Konseyi tarafından 2/76 ve 1/80 sayılı Kararlar kabul edilmiştir. Bu nedenle, 2/76 
sayılı Karar’ın önsözünde, Anlaşma’nın 12. maddesine ve Katma Protokol’ün 36. mad-
desine açıkça atıf yapılmış ve Karar’ın 1. maddesi ile, Katma Protokol’ün 36. maddesinin 
uygulanmasının ilk aşaması ile ilgili olarak kararlaştırılan ayrıntılı düzenlemeler getirilmiş-
tir. 1/80 sayılı Karar’ın önsözünün üçüncü kısmına göre amaç, Ortaklık Konseyi’nin 2/76 
sayılı Kararı’nda açıklanan düzenlemeler ile ilişkili sosyal alanlarda işçiler ve aile bireyle-
ri için uygun koşulların geliştirilmesidir. Yukarıda zikredilen Anlaşma ve Katma Protokol 
hükümlerinin esasen programsal nitelikte düzenlenmiş olmaları, Antlaşma ile öngörülen 
belirli programların uygulanmasına etkinlik kazandıran Ortaklık Konseyi kararlarının doğ-
rudan etkiye sahip olmasını önlemez (Sevince kararı, paragraf 21; ayrıca bkz. Tetik kara-
rı, paragraflar 18 ve 19).

1/80 sayılı Karar’ın ‘Sosyal Hükümler’ başlıklı 1. Bölümü’nün II. Kısmı, işçilerin serbest do-
laşımını sağlamak için atılmış daha ileri bir adımdır. Karar’ın 16. maddesine uygun olarak, 
bu hükümler 1 Aralık 1980 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 2/76 sayılı Karar’ın daha az lehe 
olan hükümlerinin yerini almıştır (Bozkurt kararı, paragraf 14). 
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Ortaklık Konseyi’nin, 1/80 sayılı Karar’da yer alan sosyal hükümleri kabul ettiğinde amacı, 
Topluluğu kuran Antlaşma’nın 48, 49 ve 50. maddelerinin [yeni maddeler 54, 55 ve 57 
ABİDA] rehberliğinde işçilerin serbest dolaşımının sağlanmasına doğru daha ileri bir adım 
atmaktı. Bu hedefle uyumluluğu sağlamak için, 1/80 sayılı Karar’da belirtilen haklara sa-
hip olan Türk işçileri ile ilgili olarak, o maddelerdeki önemli ilkeleri mümkün olabildiğince 
öne almak gereklidir (Bozkurt kararı, paragraflar 19 ve 20)

Madde 37

Her Üye Devlet, Topluluk’ta çalışan Türk uyruklu işçilere, çalışma şartları ve ücret bakımın-
dan, Topluluk üyesi diğer devletler uyruklu işçilere göre uyrukluktan ötürü herhangi bir 
farklı işleme yer vermeyen bir rejim tanır.

Madde 37 ve 1/80 sayılı Karar’ın 10. maddesi ücretlendirme ve diğer çalışma şartlarında 
uyrukluk temeline dayanan ayrımcılık yasağı genel ilkesinin Türk vatandaşlarına uygulan-
masını beyan etmektedir (Koçak ve Örs kararı, paragraf 38).

Madde 39

1. Bu Protokol’ün yürürlüğe girişinin birinci yılının bitiminden önce, Ortaklık Konseyi, 
sosyal güvenlik alanında, Topluluk içinde yer değiştiren Türk uyruklu işçiler ve bunların 
Topluluk’ta oturan aileleri yararına hükümler tespit eder.
2. Bu hükümler, tespit edilecek usullere göre, Türk uyruklu işçilere yaşlılık, ölüm ve sakat-
lık gelir ve aylıkları ile işçi ve Topluluk içinde oturan ailesine sağlanan sağlık hizmetleri yü-
nünden, çeşitli üye Devletlerde geçen sigorta veya çalışma sürelerinin birleştirilmesine im-
kan verecektir. Bu hükümler, Topluluk Üyesi Devletler için, Türkiye’de geçmiş süreleri göz 
önünde tutmak zorunluluğu yaratmaz.
3. Yukarıda belirtilen hükümler, işçinin ailesinin Topluluk içinde oturmaması halinde, aile 
yardımlarının ödenmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır.
4. 2. fıkranın uygulanması sonucu kararlaştırılan hükümler uyarınca hak kazanılan yaşlı-
lık, ölüm ve sakatlık gelir ve aylıkları Türkiye’ye günderilebilecektir.
5. Bu maddede belirtilen hükümler, Türkiye ile Topluluk Üyesi Devletler arasındaki ikili an-
laşmalardan doğan hak ve yükümleri, bunlar Türk uyruklular yararına daha elverişli bir re-
jim öngürdükleri ölçüde değiştirmez.

Katma Protokol’ün 62. maddesi uyarınca Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçası olan 39. mad-
deye istinaden Ortaklık Konseyi 19 Eylül 1980 rtarihinde 3/80 sayılı Karar’ı almıştır. Bu 
kararın amacı, geleneksel sosyal güvenlik sistemlerindeki alanlarında bulunan haklardan, 
Topluluk dahilinde çalışan veya çalışmış olan Türk işçilerinin, bu işçilerin ailelerinin ve ölü-
mü sonrası sağ kalanlarının faydalanabilmesi için üye devlet sosyal güvenlik sistemlerinin 
uyumlu hale getirilmesidir (Sürül kararı, paragraflar 14, 15 ve 71). 



24

Madde 41(1)

Akit Taraflar, aralarında, yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edimine yeni kısıtlamalar 
koymaktan sakınırlar.

Madde 41(1)’in doğrudan etkisi bulunmakta olup, yerleşme serbestisi çerçevesinde, 1/80 
sayılı Karar’ın 13. maddesine benzer nitelikte bir hükümdür (Savaş, paragraph 50). 

Maddenin açık, kesin ve mutlak bir şekilde kaleme alınmış lafzı gösteriryor ki bu hüküm, 
Katma Protokol’ün yürürlüğe girme tarihinden itibaren sözleşmeci tarafların iş kurma ser-
bestisine yönelik yeni kısıtlamalar getirmelerini yasaklayan mevcut durumun korunması 
hükmü içermektedir (Savaş kararı, paragraph 46).

Maddede yer alan mevcut durumun korunması hükmü, iş kurma ve bunun doğal sonu-
cu olarak Türk vatandaşlarının topraklarında ikamet etmesi konusunda veya bu konuyu 
etkileyecek yeni ve daha katı önlemlerin, üye ülke tarafında Katma protokol’ün ,igili üye 
ülkede yürürlüğe girme tarihinden sonra, kabul edilmesine engel oluşturmaktadır (Savaş 
kararı, paragraf 69).

41(1). madde, bir Üye Devlet mevzuatının hangi hükümlerinin, zaman bakımından, bir 
Üye Devlet sınırları içerisinde yerleşme serbestisi hakkını kullanmak isteyen bir Türk va-
tandaşının konumunun belirlenmesi amacı için önem arzettiğini ortaya koyan yarı usuli 
bir kuraldır (Tüm ve Darı kararı, paragraf 55).

Amaç

41(1). maddenin amacı, Üye Devletler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında işçilerin serbest 
dolaşımı, yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımının aşamalı olarak gerçekleştiril-
mesi için, bu serbestilere yeni engeller getirilmesinin ulusal makamlarca yasaklanması su-
retiyle uygun koşuların yaratılmasıdır (Abatay ve Şahin kararı, paragraf. 72).

Şartlar

Bir Türk vatandaşının, yerleşme talebinde bulunduğu sırada ev sahibi Üye Devlet sınırla-
rı içerisinde yasal olarak ikamet edip etmediğinin bir önemi bulunmamaktadır (Tüm ve 
Darı kararı, paragraf 59).

Katma Protokol’ün 41(1). maddesi kapsamında düzenlenen mevcut durumun korunması 
hükmü, Türk vatandaşlarının Ortaklık Anlaşması çerçevesinde yer alan yerleşme serbesti-
si haklarını kullanmak istedikleri Üye Devlete ilk kabulü ile ilgili olan kurallara da uygula-
nacaktır (Tüm ve Darı kararı, paragraf 63).

Yanlızca bir Üye Devlette hizmetler sunan ve merkezi Türkiye’de bulunan firmalar değil, 
aynı zamanda böyle firmaların çalışanları da hizmetlerin serbest dolaşımının yeni bir kı-
sıtlamasına karşı koymak için 41(1). maddeye dayanabilecektir; buna karşın bir üye dev-
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lette merkezi bulunan firma, eğer hizmet alıcıları aynı üye devlette yerleşik iseler, bu-
nun için bu hükme dayanamaz (Abatay ve Şahin kararı, paragraf 117,5; ayrıca paragraf-
lar 105-108)

Sonuçlar

Yerleşme serbestisinin aşamalı olarak gerçekleştirilmesinin ilk safhası süresince, mevcut 
olan ulusal sınırlamaların sürdürülmesine izin verilecektir. Önemli olan söz konusu serbes-
tiye yeni sınırlamaların getirilmemesini ve böylece serbestinin aşamalı olarak gerçekleştiril-
mesinin zorlaştırılmamasını garanti altına almak olmalıdır (Tüm ve Darı kararı, paragraf 61).

Mevcut durumun korunması hükmü, ilkesel olarak, Üye Devletler’in göçmenlik ile ilgi-
li ulusal politikaları üzerindeki mevcut yetkilerinin kaldırıldığı anlamına gelmemekte olup 
Üye Devletler’in yabancılara yönelik egemenlikten doğan yetkileri devam etmektedir 
(Tüm ve Darı kararı, paragraf 58).

Madde 41, Protokol’ün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Türkiye’de kurulu bir firma 
adına hizmet sağlamak amacı ile, yargılamada temyiz eden tarafın durumunda olduğu 
gibi, bir Üye Devlet topraklarına girmek isteyen Türk vatandaşlarına vize alma zorunlu-
luğu getirilmesi önünde bir engel teşkil ettiği anlamına gelecek şekilde yorumlanmalıdır 
(Soysal kararı, paragraf 62). 

Katma Protokol’ün 41(1). maddesindeki ‘mevcut durumun korunması’ hükmü, kendi ba-
şına bir Türk vatandaşına iş kurma ve bunun doğal sonucu olarak ikamet hakkı verme-
mektedir (Savaş kararı, paragraf 64).

41(1). madde Türk vatandaşlarına, bir Üye Devlet topraklarına giriş hakkı vermemektedir çün-
kü bu çeşit bir olumlu hakkın varlığı halihazırda uygulanan Topluluk kurallarından çıkarılama-
makta olup, tam tersi, bu konu ulusal hukuka bırakılmıştır (Düm ve Darı kararı, paragraf 54).
  
‘Yeni bir kısıtlama’, sadece Topluluğun ikincil nitelikteki mevzuatının hükümlerini uygula-
yan ulusal mevzuatın bir sonucu olarak da ortaya çıkmış olabilir [bu durumda 539/2001/
EC sayılı Vize Tüzüğü] (Soysal kararı, paragraflar 57 ve 58). 

Türk ve Topluluk vatandaşlarına aynı şekilde uygulancak kuralların kabulü, mevcut duru-
mun korunması hükmüne aykırılık oluşturmaz. Eğer, söz konusu kurallar sadece Topluluk 
vatandaşlarına uygulanıyor fakat Türk vatandaşlarını kapsamıyorsa, bu durumda Türk va-
tandaşları Topluluk vatandaşlarına oranla daha avantajlı duruma geleceğinden böyle bir 
düzenlemenin, Türkiye Cumhuriyeti, Üye Devletlerin, Topluluğu kuran Antlaşma uyarın-
ca birbirlerine tanıdıklarından daha elverişli bir işlemden yaralanamaz hükmünün yer al-
dığı Katma Protokol’ün 59. maddesine açıkça aykırı olduğu kabul edilecektir (Soysal ka-
rarı, paragraf 61). 

Kendi ulusal hukukunu yorumlama yetkisi bulunan ulusal mahkemenin, Bay Savaş’a yet-
kili makamlar tarafından uygulanan ulusal kuralların, onun konumunu Katma Protokol’ün 
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yürürlüğe girdiği tarihteki Birleşik Krallıkta uygulanmakta olan kurallarla karşılaştırılmasını 
yaparak kötüleştirip kötüleştirmediğine karar vermesi gerekir (Savaş kararı, paragraf 70).

Madde 41(2) 

Ortaklık Konseyi, Ortaklık Anlaşması’nın 13. ve 14. maddelerinde yer alan ilkelere uygun 
olarak, Akit Taraflar’ın yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edimindeki kısıtlamaları ara-
larında gitgide kaldırmalarında uygulanacak sıra, süre ve usulleri tespit eder.

Ortaklık Konseyi, söz konusu sıra, süre ve usulleri, çeşitli faaliyet dalları için bu alanlarda 
Topluluğun daha önce koyduğu hükümleri ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal alanlarda-
ki özel durumunu göz önüne alarak, tespit eder. Üretim ve alışverişlerin gelişmesine özel-
likle katkıda bulunan faaliyetlere öncelik verilir.

Ortaklık Anlaşması’nın, Anlaşma’nın amacına ulaşılması için Ortaklık Konseyi’ne karar 
alma yetkisi veren 22(1). maddesine uygun olarak, Katma Protokol’ün 41(2). maddesi Or-
taklık Konseyi’ne, Ortaklık Anlaşması’nın 13. maddesinde düzenlenen ilkeye uygun ola-
rak, sözleşmeci taraflar arasında iş kurma serbestisine yönelik sınırlamaların kaldırılması-
na ilişkin kurallar ve süreçler konusunda karar verme yetkisi verir (Savaş kararı, paragraf 
43). 

Ortaklık Konseyi, sözleşmeci taraflar arasında iş kurma hakkına yönelik engellemelerin 
kademeli olarak ortadann kaldırılmasına ilişkin genel ilkenin kesin olarak uygulanma-
sı amacına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapmamıştır (Savaş kararı, paragraf 44).

Katma Protokol’ün 41(2).maddesi, bireylerin yasal konumlarını doğrudan yönetmeye el-
verişli değildir ve bu yüzden de doğrudan etkisi bulunmamaktadır (Savaş, paragraf 45). 

Madde 59 
 
Bu Protokol’ün kapsamına giren alanlarda, Türkiye üye devletlerin, Topluluğu kuran Ant-
laşma uyarınca birbirlerine tanıdıklarından daha elverişli bir işlemden yararlanamaz.

Genel 

Adalet Divanı yargılamaları neticesinde ikamet hakkının kaybı sebeplerinin sınırlandırıl-
masından dolayı, bir Türk göçmen işçinin kendisine Üye Devlette eşlik etmesine izin ve-
rilen aile bireyi bir Topluluk vatandaşının aile bireylerine oranla daha avantajlı bir konu-
ma geleceğinden bu durum Katma Protokol’ün 59. maddesi düzenlemesine aykırılık teş-
kil edecektir (Derin, paragraf 69).

Sonuçlar

Türk ve Topluluk vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacak kuralların kabulü, mevcut durumun 
korunması hükmüne aykırılık oluşturmaz. Eğer, söz konusu kurallar sadece Topluluk vatan-
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daşlarına uygulanıyor fakat Türk vatandaşlarını kapsamıyorsa, bu durumda Türk vatandaşları 
Topluluk vatandaşlarına oranla daha avantajlı duruma geleceğinden böyle bir düzenlemenin, 
Türkiye Cumhuriyeti, Üye Devletlerin, Topluluğu kuran Antlaşma uyarınca birbirlerine tanıdık-
larından daha elverişli bir işlemden yaralanamaz hükmünün yer aldığı Katma Protokol’ün 59. 
maddesine açıkça aykırı olduğu kabul edilecektir (Soysal kararı, paragraf 61). 

Fakat, bu bağlamda yeni bir tedbir getirilmesi yasaklanmamıştır. Türk ve Topluluk vatan-
daşlarına aynı şekilde uygulanacak kuralların kabulü, mevcut durumun korunması hük-
müne aykırılık oluşturmaz. Eğer, söz konusu kurallar Üye Devlet vatandaşlarına uygulan-
mış fakat Türk vatandaşlarını da kapsamamışsa, bu durumda Türk vatandaşları Topluluk 
vatandaşlarına oranla daha avantajlı duruma geleceğinden böyle bir düzenlemenin, Tür-
kiye Cumhuriyeti Üye Devletlerin, Antlaşma uyarınca birbirlerine tanıdıklarından daha el-
verişli bir işlemden yaralanamaz hükmünün yer aldığı Katma Protokol’ün 59. maddesine 
açıkça aykırı olduğu kabul edilecektir (bkz, aynı şekilde, Şahin kararı, paragraf 67) (Ko-
misyon/Hollanda kararı, paragraf 62).

Türk işçiler ve onların aile bireyleri, Karar’ın yürürlüğe girdiği tarihte ev sahibi Üye Dev-
let herhangi bir ücret talep etmediyse bundan sonra da oturma izni verilmesi veya sü-
resinin uzatılması talepleri öncesi herhangi bir ücret talep edemez yönündeki iddiaları-
nı desteklemek amacıyla, 1/80 sayılı Karar’ın 13. maddesi gibi, ortaklık hukukunun mev-
cut durumun korunması hükümlerine dayanamayacaklardır. Başka bir yorum tarzı Katma 
Protokol’ün, Üye Devletlerin Türk vatandaşlarını aynı durumda bulunan AB vatandaşları-
na oranla daha elverişli bir işleme tabi tutmalarını yasaklayan, 59.maddesi ile bağdaşma-
yacaktır (Derin kararı, paragraf 69).

1/80 sayılı Karar’ın kapsamı ve amacı göz önüne alındığında, Karar’ın 7.maddesinin 1. 
fıkrasının 2. bendine göre, yargılamada temyiz eden tarafın içinde bulunduğu durumda 
olduğu gibi, kendisi tarafından seçilen ücretli bir işe serbestçe giriş hakkını kazanmış bir 
Türk vatandaşı, işbu hakkı, Karar’ın 14(1). maddesinde yer alan durumlarda veya ev sa-
hibi Üye Devlet’i meşru bir sebep olmaksızın önemli sayılacak uzunlukta bir süre için terk 
etmesi durumlarında kaybedecektir. Öte yandan böyle bir Türk vatandaşı ikamet hakkını, 
bir hapis cezasına mahkum edildikten sonra işgücü pazarından uzun süreli ayrı kalmasın-
dan dolayı ya da sınır dışı etme kararının alındığı tarihte 21 yaşının üstünde olması, otur-
ma hakkını elde etmesine olanak sağlayan Türk işçisi ile birlikte artık ikamet etmemesi ve 
ona bağımlı olmaması fakat o işçiden bağımsız olarak yaşamasından dolayı kaybetme-
yecektir. Böyle bir yorum tarzı Katma Protokol’ün 59. maddesinde yer alan düzenleme-
ye aykırılık teşkil etmeyecektir (Derin kararı, paragraflar 57 ve 58; ayrıca bkz. Ergat kara-
rı, paragraflar 45,46 ve 48, Çetinkaya kararı, paragraflar 36 ve 38, Aydınlı kararı, parag-
raf 32 ve mutatis mutandis Torun kararı, paragraf 29). 

1/80 sayılı Karar’ın 7. maddesinin ikinci paragrafı, bir Türk işçisinin çocuğunu bir Üye Dev-
let vatandaşının çocuğuna oranla daha elverişli bir konuma getirecek şekilde yorumlana-
maz (Bekleyen kararı, paragraf 44). 
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4.2/76 SAYILI KARAR

Madde 7

Topluluk üyesi devletler ve Türkiye yasal olarak sınırları içinde ikamet eden ve çalışan işçi-
lere işe girme konusundaki şartlara yeni kısıtlamalar getiremez.

7. madde Avrupa Topluluğu’na Üye Devletler’de doğrudan etkiye sahiptir (Sevince kara-
rı, paragraf 26)

Söz konusu madde, akit devlet topraklarında yasal olarak ikamet eden ve çalışan işçile-
rin işe girişlerinde yeni kısıtlamalar getirilmesine ilişkin mevcut durumun korunması açık 
hükmünü içermektedir (Sevince kararı, paragraf 18). 

5.1/80 SAYILI KARAR

Madde 6 (1)

Aile bireylerinin serbestçe işe girmelerine ilişkin 7’nci madde hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla, bir üye devletin işgücü piyasasına yasal olarak dahil bulunan bir Türk işçisi : 
- O üye devlette bir yıllık yasal çalışmadan sonra, eğer iş mevcut ise, aynı işverenin yanın-
da çalışma iznini yeniletme hakkına sahiptir; 
- O üye devlette, üç yıllık yasal işten sonra ve Topluluk üye devletleri işçilerine tanınan 
öncelik saklı kalmak kaydıyla, dilediği bir işveren yanında, ancak aynı meslek için, o üye 
devletin iş bulma kurumlarına kayıtlı ve normal şartlarda yapılmış bir iş teklifine başvur-
ma hakkına sahiptir; 
- O üye devlette, dört yıllık yasal çalışmadan sonra, dilediği bütün ücretli işlere serbestçe 
girme hakkına sahiptir.

6. madde Avrupa Birliği’ne Üye Devletler’de doğrudan etkiye sahiptir (Sevince kararı, pa-
ragraf 26)

Madde 6, Topluluğa işçi statüsünde girmiş olmalarını şart koşmaksızın, ev sahibi Üye 
Devlette işçi konumunda bulunan Türk vatandaşlarını kapsamaktadır. Türk vatandaşları 
işçi statüsünü Topluluğa giriş yaptıktan sonra elde edebilirler (Payır kararı, paragraf 38).

Türk işçilere ikamet hakkı tanınmaksızın, bir yıl yasal çalışmadan sonra aynı işveren yanın-
da çalışma izninin yenilenmesi hakkının tanınması, benzer şekilde herhangi bir etkiden 
mahrum kalacaktır (Kuş kararı, paragraf 30).

Bir Üye Devlet işgücüne usulüne uygun olarak halihazırda dahil olmuş Türk vatandaşla-
rının, 6(1). maddede belirtilen haklarının bu vatandaşlara, varlığı için bir şart konamayan 
ve bu hakların varlığını açıklayan idari belgelerin, yetkili otoritelerce verilip verilmediğine 
bakılmaksızın uyarlandığı sonucu çıkar (Bozkurt kararı, paragraf 30).
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1/80 sayılı Karar Üye Devletler’in, Türk vatandaşlarının kendi topraklarına girişinde ve ilk 
işe alınmalarında uygulayacakları koşulları düzenleme yetkilerini ellerinde tutmalarına ha-
lel getirmez; fakat yanlızca, özellikle de 6.maddede, bir Üye Devlet’in işgücüne zaten ka-
tılmış bulunan Türk işçilerinin durumunu düzenlenmektedir [Farklı yönde: Komisyon/Hol-
landa kararı, paragraf 49]. Bu nedenle, bu durum, bir Üye Devlet mevzuatına göre za-
ten çalışma izni elde etmiş ve gerektiğinde bir oturma iznine sahip olmuş Türk işçilerinin 
söz konusu olduğu durumlarda, bu işçileri 1/80 sayılı Karar’ın 6(1). maddesinde öngö-
rülen haklardan yoksun bırakmak için haklı neden oluşturmaz (Kuş kararı, paragraf 25).
 
Madde 6, üçüncü bend
İşgücü pazarına giriş ve ikamet hakları Türk işçilerinin kişisel durumunun birbirlerine sıkı 
bir şekilde bağlantılı iki yönünü oluşturmaktadır. Bu durumdaki bir Türk işçisine, Üye 
Devlet’de belirli bir yasal çalışma süresinden sonra kendi seçeceği herhangi bir ücretli işe 
giriş hakkı veren söz konusu hükümler, en azından bu süre için ilgili kişi bakımından bir 
ikamet hakkının varlığını da beraberinde getirmektedir; zira aksi takdirde bu hükümler-
le Türk işçilerine verilen haklar tüm etkilerinden yoksun kalacaktır (Sevince davası, parag-
raflar 28 ve 29).

6 (1). maddenin kaleme alınış biçiminden, üçüncü bendin Türk işçisine yalnızca kendisi-
ne yapılan iş teklifini kabul etme hakkını değil, aynı zamanda Üye Devlet işçilerine önce-
lik hakkı tanınmaksızın, kendi seçeceği herhangi bir ücretli işe girme ve iş arama hakkını 
koşulsuz olarak tanıdığı anlaşılmaktadır (Tetik kararı, paragraf 26).

6(1). maddenin üçüncü bendi, sadece istihdam ile ilgili olarak değil ve fakat halen ev sa-
hibi Üye Devlet’in işgücüne usulüne uygun olarak katılmış bir Türk işçisine, kendisinin öz-
gürce seçebileceği bir başka işi aramak için işten ayrılma hakkını da içerir biçimde kayıt-
sız şartsız bir çalışma hakkı verecek şekilde yorumlanmalıdır (Nazlı kararı, paragraf 35).

Amaç

1/80 sayılı Karar’ın 6(1). maddesi ile yaratılan Türk işçisinin ev sahibi Üye Devlet’in işgü-
cü pazarına kademeli şekilde dahil olmasına ilişkin bu sistemin sistematiğinden ve pra-
tik etkisinden, bu hükmün üç bendinde her bir durum için sayılan koşulların ilgili tara-
fından arka arkaya yerine getirilmesinin zorunlu olduğu sonucu çıkmaktadır. Başka tür-
lü her yaklaşım, Ortaklık Konseyi’nin ev sahibi Üye Devlet’de Türk işçilerinin durumunu 
kademeli şekilde sağlamlaştırmak amacıyla kurduğu sistemin tutarlılığını yok eder (Sedef 
kararı, paragraf 37)

1/80 sayılı Karar’ın 6(1). maddesinin ilk bendinin amacı sadece aynı işverenle çalışmanın 
devamını sağlamak olup, bu sebeple sadece ilk olarak bir yıllık yasal çalışmasının ardın-
dan, aynı işverenle çalışmasını devam ettirmek amacıyla çalışma izninin uzatılmasını iste-
yen bir Türk işçisi için geçerlidir. (Eroğlu kararı, paragraf 13).
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Şartlar

6(1). maddenin lafzı genel ve kayıtsız şartsızdır: Bu madde Üye Devletlere, belirli katago-
rilerdeki Türk işçilerinin bu hükmün kendilerine doğrudan verdiği haklarının sınırlanma-
sına ya da böyle haklara yeni şartlar eklenmesine izin vermemektedir (Ertanır kararı, pa-
ragraf 33).

1/80 sayılı Karar’ın 6(1). maddesine uygun olarak, bu hüküm altında yer alan haklardan, 
ev sahibi Üye Devlet’de, yararlanmak isteyen Türk vatandaşlarının üç şartı yerine getirme-
leri gerekmektedir. Şöyle ki; bu kişilerin işçi statüsünde olmaları, işgücüne mensup olduk-
larını usulüne uygun olarak kayıt ettirmiş olmaları ve yasal bir çalışma içinde olmaları ge-
reklidir (Genç kararı, paragraf 16).

6(1). maddenin üç bendinde yer alan hakların verilmesi, işçinin ev sahibi Üye Devlet’in ül-
keye giriş ve bir çalışmanın yerine getirilmesine ilişkin hukuk kurallarına riayet etmiş ol-
ması şartına bağlıdır (Birden kararı, paragraf 48) [Farklı olarak: Komisyon/Hollanda, pa-
ragraf 49].

Üstelik, işçiye ev sahibi Üye Devlet’e giriş izni ile birlikte, oturmasının ve çalışmasının esa-
sa ve süreye ilişkin belirli koşulları yerine getirmesine bağlı olduğunun bildirilmesi, bu yo-
rumu etkilemez (Ertanır kararı, paragraf 58).

İşçinin, ev sahibi Üye Devlet’de elde ettiği ikamet ve/veya çalışma izinlerinin yanlızca geçi-
ci nitelikte ve şarta bağlı olduğu ileri sürülemez (Günaydın kararı, paragraf 48).

Ayrıca, temel davada olduğu gibi, çalışma ve ikamet izinlerinin, işçiye yalnızca belirli bir 
amaç (bir Üye Devlet’de bulunan bir işletmede, bu işletmenin Türkiye’deki şubesinde ça-
lışmaya hazırlanmak amacıyla mesleki bilgilerini arttırması) için verilmiş olması bu yorumu 
etkileyecek bir niteliğe sahip değildir (Günaydin kararı, paragraf 51).

İşçinin, kabul eden Üye Devlet’de, mesleki özelliklerini geliştirmek amacıyla birkaç yıl dü-
zenli olarak çalıştıktan sonra, çalışmasını kendi ülkesinde devam ettireceğini açıklamış ol-
ması ve bu Üye Devlet’de ikamet etme hakkının sınırlandırılmasını kabul etmiş olması ne-
denine dayanarak 1/80 sayılı Karar ile tanınan haklardan yararlanması engellenemez (Gü-
naydin kararı, paragraf 54). 

Üye Devlet topraklarına yasal olarak giriş yapmış bir Türk vatandaşının, bu Üye Devlet’de 
bir sene çalıştıktan sonra, 1/80 sayılı Karar’ın 6(1). maddesi tarafından verilen haklardan 
yararlanıp yararlanamayacağını tespit edebilmek için, o kişinin söz konusu hükümde yer 
alan objektif şartları yerine getirip getirmediğinin, hangi gerekçeler ile kendisine ülkeye 
ilk girişte izin verildiğine veya kendisinin çalışma hakkına getirilen herhangi bir geçici ni-
telikteki sınırlamaya bakılmaksızın belirlenmesi gerekmektedir. Türk vatandaşlarının ülke-
ye girme nedenleri (öğrenime devam etmek veya au pair olarak deneyim kazanmak) tek 
başına, söz konusu kişilerin 6(1). maddeye dayanmaları önünde engel teşkil etmez. Aynı 
durum, söz konusu vatandaşlar tarafından, ev sahibi Üye Devlet sınırları içerisinde iki yıl-
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dan fazla kalmayı düşünmedikleri veya öğrenimlerini tamamlamaları akabinde ülkeyi terk 
edecekleri yönünde yapılan niyet bildirimleri ve ülkede kalma haklarına getirilen geçici ni-
telikteki sınırlamalar için de geçerlidir. Söz konusu Türk vatandaşları, objektif olarak, 1/80 
sayılı Karar’ın 6(1). maddesinin üç bendinde yer alan şartları yerine getirmeleri durumun-
da, bu hükmün kendilerine tedrici olarak sağladığı ücretli çalışma süresi temeline daya-
nan haklardan mahrum bırakılamazlar (Payır kararı, paragraflar 43-45).

Kişilerin, sadece 1/80 sayılı Karar’da açıkça düzenlenen haklarını kullanması, ulusal yasaların 
atlatıldığı anlamına gelmemektedir. Bu durumun aksi sadece, kişilerin öğrenim amacı ile veya 
au pair olarak geldikleri yönündeki yanlış beyanları neticesinde hileli bir şekilde Üye Ülke top-
raklarına giriş hakkı elde ettikleri durumlarda söz konusu olurdu. Aksine, samimi niyetlerini 
gerçek anlamda öğrenimlerine devam etmek veya au pair olarak faaliyet göstermek suretiy-
le ortayan koyan ilgili kişiler, ev sahibi Üye Devlet’de yasal olarak iş edinmeleri ve 1/80 sayılı 
Karar’ın 6(1).maddesinde yer alan şartları yerine getirmeleri durumunda söz konusu hükmün 
sağladığı haklardan tam olarak yararlanabileceklerdir (Payır kararı, paragraf 46).

Madde 6, ilk bend
Bir işçinin, 6(1). maddenin ilk bendinde belirtilen bir yıllık yasal çalışma koşulunu sağla-
madan önce, bir başka işverenin hizmetine girme hakkı olsaydı; 6(1). maddenin üç bendi 
ile oluşturulan, ev sahibi Devlet’in işgücünde Türk işçilerinin kademeli bütünleşmesi sis-
teminin tutarlılığı bozulacaktır. İşçiye bir başka işveren seçme hakkı tanımayan ve ikinci 
bentte düzenlenen kayıtları içermeyen 6(1).maddenin ilk bendi, belirli bir işveren ile bir 
yıllık yasal çalışmanın tamamlanmasından önce ilgili kişi yeni bir işverenle çalışmaya baş-
larsa; bir Türk işçinin bu bendin koşullarını sağlayabildiği ve bu nedenle verilen hakları 
kullanabileceği şeklinde anlaşılamaz (Eker kararı, paragraflar 23 ve 24).

1/80 sayılı Karar’ın 6(1).maddesinin ilk bendi, bir Türk işçisinin ev sahibi Üye Devlet’deki 
oturma izninin uzatılmasının, ilgili kişinin aynı işveren ile bir yıllık süreli yasal çalışmasının 
tamamlanması şartına bağlı olduğu şeklinde yorumlanmalıdır. Bir Türk işçisi, 6(1).madde-
nin ikinci bendinde yer alan şartları yerine getirmeksizin ikinci bir işveren ile ücretli çalış-
ma ilişkisi içerisinde bulunması durumunda söz konusu hükmün kendisine verdiği haklar-
dan yararlanamayacaktır (Eker kararı, paragraf 31, ve Güzeli kararı, paragraf 34).

Madde 6, ikinci bend
Bir yıllık yasal çalışmasının ardından işverenini değiştiren ve yeniden ilk işvereni için çalışmak 
üzere çalışma izninin uzatılmasını talep eden bir Türk işçisinin, o hükmün uygulama ala-
nı içine alınması, o işçiye ikinci bentte belirtilen üç yılın bitmesinden önce işverenini değiş-
tirme izni verir ve ayrıca bir Türk işçisi işverenini değiştirirken, o bente uygun olarak belirti-
len öncelikteki Üye Devletler’in işçilerini de bundan yoksun bırakır (Eroğlu, paragraph 14).

Yukarıda yer alan yorum, bay Eker’in durumunda olduğu gibi, bir Türk işçisinin ilgili Üye 
Devlet’deki ilk bir yıllık çalışmasının tamamlanmasından önce işverenlerini değiştirmesi ve 
ilk işverenle bir yıllık yasal çalışmasının bile tamamlanmasından önce yeni işvereni için ça-
lışmayı devam ettirmek amacıyla kendisinin oturma izninin uzatılması için başvuruda bu-
lunması gibi bir durumda evleviyetle uygulanmak zorundadır (Eker kararı, paragraf 30).
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Madde 6, üçüncü bend
Birinci ve ikinci bendlerden farklı olarak, 6(1).maddenin üçüncü bendi kesintisiz bir çalış-
ma süresi talep etmemektedir (Doğan kararı, paragraf 18).

Bir Türk işçisi, aynı işveren yanında bir yıldan fazla çalışmadıysa ve akabinde yine aynı işve-
ren için iki yıl daha çalışmış olduğunda, genel kural gereği, 1/80 sayılı Karar’ın 6 (1).mad-
desinin üçüncü bendi uyarınca bir hakkını, yalnızca ev sahibi Üye Devlet’de dört yıldan 
fazla bir süre boyunca hukuka uygun şekilde ücret veya maaş ilişkisinde bir uğraşıyı yeri-
ne getirmiş olduğu gerçeği nedeniyle ileri süremez (Sedef kararı, paragraf 44).

Henüz 1/80 sayılı Karar’ın 6(1).maddesinin üçüncü bendine göre kendisi tarafından seçi-
len herhangi bir ücretli çalışmaya sebestçe giriş hakkından istifade edemeyen bir Türk iş-
çisi, 6(2).maddede zikredilen türden çalışma sürelerinin kesilmesine meşru bir neden gös-
teremediği sürece, gerekli olan süre boyunca ev sahibi Üye Devlet’de kural olarak ara-
lıksız şekilde usule uygun bir çalışmayı yerine getirmek zorundadır (Sedef kararı, parag-
raf 53).

Karar’ın 6(1). maddesinin üçüncü bendinin koşullarını, geçmiş dönemde, yerine getirmiş 
olan bir Türk işçisinin hukuki durumu, bu fıkranın üç bendinde anılan hakların koşulları-
nın ayrıca yerine getirilmesine bağlı değildir. Böyle bir işçi, ev sahibi Üye Devlet’e yeterin-
ce entegre olmuş olarak görülebilir; böylece iş ilişkisine geçici olarak ara verebilir. Başka 
tarzda her yorum, işçiyi, kendisi tarafından seçilen herhangi bir ücretli işe serbestçe giriş 
hakkından mahrum eder (Sedef kararı, paragraf 46).

‘İşçi’ kavramı
6(1).madde içersinde yer alan işçi kavramının yorumu için, bu kavramın Topluluk huku-
kunda ki yorumu esas alınmalıdır (Birden kararı, paragraf 24)

İşçi kavramının Topluluk hukukunda belirli bir anlamı vardır ve dar yorumlanamaz. Bu 
kavramın, iş ilişkisini, ilgili kişilerin hak ve yükümlülükleri bakımından nitelendiren objek-
tif ölçütler vasıtasıyla tanımlanması gereklidir. İşçi, fiili ve gerçek bir meşguliyeti yerine ge-
tiren kişidir, fakat dar kapsamı yüzünden ikincil ve önemsiz olarak kabul edilen meşgu-
liyetler burada dikkate alınmaz. İş ilişkisi, birisinin belirli bir zaman zarfında diğer bir kişi 
için ve onun emir ve talimatları doğrultusunda hizmet sunmasından ve karşı edim ola-
rak bir ücret elde etmesinden oluşmaktadır. Buna karşılık, birisinin Topluluk hukuku anla-
mında işçi olarak görülüp görülmeyeceği sorusu için işçi ile işveren arasındaki hukuki iliş-
kinin niteliği önemsiz kalmaktadır (bkz. Antlaşma’nın 48. Maddesi [yeni madde 45 ABİ-
DA] ile ilgili olarak 66/85 sayılı Lawrie-Blum/ Land Baden-Württemberg [1986] ECR kara-
rı, paragraflar 16 ve 17; 197/86 sayılı Brown/ Secretary of State for Scotland [1988] ECR 
3205 kararı, paragraf 21; C-357/89 sayılı Raulin [1992] ECR I-1027 kararı, paragraf 10)
(Birden kararı, paragraf 25).

Bu yoruma, söz konusu kişinin ücretinin kamu kaynaklarından ödenmesi engel değildir; 
çünkü Antlaşma’nın 48.maddesine ilişkin içtihada benzer şekilde, ücretinin kaynağının 
nereden çıktığı, iş ilişkisinin ulusal hukuka göre kendine özgü bir hukuki ilişki olması veya 
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ilgilinin verimliliğinin yüksekliği, birisinin işçi olarak görülüp görülmeyeceği sorusunun ce-
vaplandırılmasında rol oynamamaktadır (örnek olarak bkz. 344/87 sayılı Bettray [1989] 
ECR 1621 kararı, paragraflar 15 ve 16) (Birden kararı, paragraf 28).

Ne ücretin ödendiği fonun kaynağının, ne ücretin sınırlı miktarının ne de gerçekten de 
söz konusu kişinin bu ücreti, ikamet ettiği Devlet’in kamu fonlarından alınan mali yardım 
gibi başkaca geçim yardımı vasıtasıyla tamamlama amacı gütmesinin, o kişinin Topluluk 
hukuku anlamında işçi olarak görülüp görülmeyeceği sorusunun cevaplandırılmasında rol 
oynamaktadır (Bu bağlamda bkz. 139/85 sayılı Kempf [1986] ECR 1741 kararı, paragraf 
14; 344/87 sayılı Bettray [1989] ECR 1621 kararı, paragraf 15; ve C-10/05 sayılı Mattern 
ve Cikotic [2006] ECR I-3145 kararı, paragraf 22) (Genç kararı, paragraf 20).

Adalet Divanı, işçinin kazancının kendisinin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olma-
masının, söz konusu işçinin, çalışan nüfusun bir üyesi olmasını engelleyemeyeceğine ve 
geçim için gerekli olan asgari orandan daha az bir gelir getiren veya normal şartlarda haf-
talık 10 saati bile geçmeyen çalışmanın, bu çeşit bir işte çalışan kişinin ATA. madde 39 
anlamında işçi olarak kabul edilmesini önleyemeyeceğine karar vermiştir. (Bu bağlamda 
bkz., C-213/05 sayılı Geven [2007] ECR I-6347 kararı, paragraf 27, ve Megner and Schef-
fel, paragraf 18) (Genç kararı, paragraf 25).

Bir kişinin, istihdam ilişkisi bağlamında çok az sayıda saat için çalışması, gerçekleştirilen 
faaliyetin ikincil ve önemsiz (C-357/89 sayılı Raulin [1992] ECR I-1027 kararı, paragraf 14) 
olduğunun bir göstergesi olabilse de, şu da bir gerçektir ki, istihdam ilişkisinin sözlü ola-
rak değerlendirilmesinden sonra alınan ücretin miktarının azlığından ve söz konusu faali-
yetin çok az sayıda saat için icra edilmesinden bağımsız olarak, işbu faaliyetin ulusal ma-
kamlar tarafından fiili ve gerçek bir iş olarak telakki edilmesi ve böylece faaliyeti icra eden 
kişinin de ATA. madde 39 [yeni madde 45 ABİDA] anlamında ‘işçi’ olarak kabul görmesi 
olasılığı hala bulunmaktadır (Genç kararı, paragraf 26).

İstihdam ilişkisinin genel olarak değerlendirilmesi, sadece çalışma saatlerinin sayısına ve 
alınan ücretinin miktarına ilişkin etmenleri değil, aynı zamanda 28 günlük ücretli izin hak-
kını, hastalık durumunda devam eden maaş ödemesini ve ilgili toplu sözleşmeye konu 
olan iş sözleşmesini de, söz konusu kişinin aynı işletme ile olan sözleşmesel ilişkisinin ne-
redeyse dört sene sürmüş olması gerçeğini ile birlikte göz önünde bulundurmayı gerekli 
kılmaktadır. Bu etmenler, söz konusu mesleki faaliyetin fiili ve gerçek bir faaliyet olduğu-
nu göstermeye muktedirdir (Genç kararı, paragraflar 27 ve 28). 
  
Hukuki bağlamı ne olursa olsun mesleki bir eğitim çerçevesinde de çalışsa, bir işveren için 
onun talimatlarına göre gerçek ve fiili bir ekonomik uğraşıda bulunan ve karşı edim ola-
rak görülebilecek bir kazanç elde eden her kişi, Topluluk hukuku anlamında işçi sayılma-
lıdır (Kurz kararı, paragraf 34).

Bir Türk işçisinin, mesleki eğitimi süresince, yanlızca kendisini yetiştirmek ve kendisini işe 
alan işletmenin bir şubesinde yönetici pozisyonunda çalışmaya hazırlanmak amacıyla, üc-
ret karşılığı bir çalışma gerçekleştirmesi ve işverenin yararına, onun idaresi altında, ger-
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çek ve fiili bir şekilde gerçekleştirdiği bu ekonomik faaliyetin ifası süresince, aynı işletme-
de kendisiyle aynı veya benzer çalışmayı gerçekleştiren işçilere uygulanan çalışma şartla-
rından ve ücretten yararlanması durumunda; bu işçinin, normal bir iş ilişkisi içerisinde ça-
lıştığının kabul edilmesi gerekir (Günaydın kararı, paragraf 33).

İşçinin, temel davada olduğu gibi, ev sahibi Üye Devlet’de, yanlızca, ismen belirlenmiş ve 
ilgili Üye Devlet içersinde değiştirilmesine imkan bulunmayan bir işveren yanında ücret-
li bir çalışmanın geçici olarak gerçekleştirilmesi koşulunu taşıyan bir çalışma ve/veya ika-
met belgesine sahip olması gerçeği bu yorum tarzını etkilemez (Günaydin kararı, parag-
raf 35).

İşgücü piyasasına yasal olarak dahil bulunmak
6(1). madde kapsamında bir Türk işçisinin, bir Üye Devlet işgücünün bir parçası olarak ka-
bul edilip edilmediğini belirlemek için, Antlaşma’nın 12.maddesinde belirtilen prensibe 
ugun olarak ve kıyaslama yoluyla, başka bir Üye Devlet’de çalışan bir Üye Devlet vatan-
daşı işçinin durumundan, Lopes da Veiga kararında Divan’ın hüküm altına aldığı gibi , bir 
Üye Devlet’de yasal olarak çalışma ilişkisinin var olup olmadığının veya o topraklarla yeter-
li ve yakın ilişki içinde olup olmadığının öğrenilmesi gerekir. Uluslararası bir kamyon şofö-
rü olarak asıl yargılamada davacının iş ilişkisinin Hollanda topraklarıyla yakın ve yeterli bir 
bağı olup olmadığının ve nerede çalıştığının, ücretli işin hangi topraklarda bulunduğunun 
ve iş sahasına uygulanabilecek ulusal mevzuatın ve sosyal güvenlik hukukunun göz önü-
ne alınıp alınmadığını belirlemek, ulusal mahkemenin görevidir (Bozkurt kararı, paragraf-
lar 22 and 23).
 
‘İşgücü piyasasına yasal olarak dahil bulunmak’ kavramı ilgili üye Devlet’in hukuki ve ida-
ri düzenlemelerinde yer alan şartları yerine getiren ve böylece söz konusu devlette mes-
leki bir faaliyette bulunmaya hak kazanmış bütün işçileri nitelendirmektedir (Birden ka-
rarı, paragraf 51).

Ev sahibi Üye Devlet makamları tarafından belirli bir süre için idari bir belgenin verilip veril-
mediğinin bir önemi yoktur. Ayrıca bu davada olduğu gibi, çalışma ve ikamet izninin işçi-
ye sadece bir Alman vatandaşı ile evlenmesinden sonra verilmiş olması, evlilik sonradan bi-
tirilmiş olduğu halde bu yorumu engellememektedir (Birden kararı, paragraflar 65 ve 66).

Ev sahibi Üye Devlet’de dört yıldan uzun bir süre yasal olarak istihdam edilen bir Türk iş-
çisinin, aynı Üye Devlet’de yeni bir iş aramak için kendi isteğiyle işini bırakması durumun-
da; işçinin 6(1). madde çerçevesinde Üye Devlet’in işgücü pazarına ait olmaya devam et-
tiği süreçte, onun bu Üye Devlet’in işgücü pazarını kesin olarak terk ettiği düşünülemez 
(Tetkik kararı, paragraf 40). 

Ev sahibi Üye Devlet’de yürürlükte olan mevzuatın hükümlerine uygun olarak, etkili şe-
kilde yeni bir iş arayan Türk vatandaşının, yeni iş bulmak için gerekli ve yeterli olan süre 
boyunca söz konusu Üye Devlet’in işgücü piyasasına, mesela iş arayan kişi olarak kayıtlı 
olmak ve bu Devlet’in iş bulma kurumlarına tabi olmak suretiyle, dahil olduğunun kabul 
edilmesi gerekir (Tetik kararı, paragraflar 41 ve 46).
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Yıllık tatillerin, yeni iş araması için Türk vatandaşına Üye Devlet tarafından tanınması ge-
rekli olan süreden farklı bir amaca hizmet ettiğini belirtmek gerekir. Üstelik, ilgili kişi, ki-
şisel nedenlerle sözleşmesini feshetmeye karar verdiği tarihte, söz konusu yıla ilişkin bü-
tün iznini zaten kullanmış olabilir (Tetik kararı, paragraf 47).

Sırasıyla bir yıllık, üç yıllık ya da dört yıllık kesintisiz yasal çalışma süreleri, kural olarak 6(1).
maddenin üç bendinde sayılan hakların kazanılması için gerekli olmakla birlikte; bu hükmün 
üçüncü bendi, ev sahibi Üye Devlet’in işgücüne zaten usulüne uygun şekilde katılmış bulu-
nan ilgili işçi bakımından; çalışmaya geçici olarak ara verme hakkını da içermektedir. Bu yüz-
den, bu durumdaki bir işçi makul bir süre içerisinde gerçekten bir başka iş bulması şartıy-
la o devletin işgücüne usulüne uygun şekilde kayıtlı olarak dahil olmaya devam eder ve bu 
nedenle o süre boyunca o devlette oturma hakkından yararlanır (Nazlı kararı, paragraf 40).
 
C-482/01 ve C-493/01 sayılı Orfanopoulos ve Oliveri [2004] ECR I-5257 birleşik davaları ka-
rarının 50. paragrafından açıkça anlaşıldığı üzere, Adalet Divanı’nın Nazlı kararında kullan-
mış olduğu gerekçe, sadece söz konusu davanın içinde bulunduğu özel durumlar ile sınırlan-
dırılamaz; Nazlı davasına konu olan işçinin devam eden davada bir yıldan fazla bir süredir tu-
tuklu kalmış ve dava sonucunda verilen kararın uygulamasının bekletilmesine karar verilmiş 
olması Orfanopolulos ve Oliveri davalarında mevcut olan şartlardan farklı olmasına rağmen 
Divan Nazlı davasının gerekçesini bu davalarda da kullanmıştır. Aksine aynı gerekçe, bir ha-
pis cezasının infazından dolayı işgücünden geçici olarak yoksun kalma şeklindeki aynı neden-
lerin tamamına uygulanabilir. Özellikle, hapis cezasının ilgili kişinin çalışmasını uzun bir süre 
için bile engellemesi önem teşkil etmemektedir (Doğan kararı, paragraf 22).

Uzman aşçılık mesleği, ekonominin başka sektörlerindeki diğer mesleklerle ve işlerlerle 
karşılaştırıldığında, ev sahibi Üye Devlet’de bu mesleği yapan, yasal olarak istihdam edil-
miş Türk işçilerinin, o Üye Devlet’in işgücü pazarına usulüne uygun olarak dahil olduğu 
dikkate alınarak, yanlızca mesleklerinin uzman aşçılık olduğu gerekçesiyle, 6(1). mad-
de ile verilen haklardan yoksun bırakılmalarına sebep olacak objektif özellikler sunma-
maktadır. Ücret karşılığında bir başkasının idaresi altında ve bir başkası için hizmet sağ-
layan bir uzman aşçı, gerçek ve etkili bir ekonomik faaliyeti de kapsayan bir iş ilişkisi ile 
bağlıdır. Bundan dolayı, Bay Ertanır gibi bir uzman aşçının yasal durumu ev sahibi Üye 
Devlet’de istihdam edilen diğer Türk göçmen işçilerinden hiçbir şekilde farklı değildir. Bir 
Üye Devlet’in, mesleği uzman aşçılık olan tüm Türk vatandaşlarının ilgili Üye Devlet’deki 
ikamet etme sürelerine kısıtlama getirmesi ve onların işverenlerini değiştirmelerini yasak-
laması işbu yorum tarzını etkileyememektedir (Ertanır davası, paragraflar 42-45).

‘Yasal çalışma’ kavramı
6(1).madde anlamında çalışmanın yasallığının, uygun bir şekilde verilmiş bir ikamet iznine 
muhakkak sahip olma koşulunu gerektirmediği varsayılsa bile, yine de işgücünün bir üye-
si olarak istikrarlı ve güvenli bir durumun varlığını gerektirir (Sevince kararı, paragraf 30).

6(1). maddede kullanılan ‘yasal çalışma’ terimi, hükmün amacı ve ruhu ışığında objek-
tif ve yeknesak olarak tanımlanması zorunlu olan bir Topluluk hukuku kavramıdır (Erta-
nır kararı, paragraf 59).



36

Bundan dolayı, ‘yasal çalışma’ kavramının yorumlanması, ulusal makamlarca ilgili kişi-
nin ev sahibi Üye Devlet’deki oturmasının ve/veya çalışmasının konu edildiği ve 1/80 sa-
yılı Karar’a göre elde ettiği haklardan yoksun bırakılması vb. sonucunu doğuran kısıtla-
maların varlığının farkında olması gibi, sübjektif koşullara dayanmamaktadır (Ertanır ka-
rarı, paragraf 61).

Eğer bir Üye Devlet tarafından Türk işçileri için öngörülen oturma ve/veya çalışma izinleri 
ile ilgili olarak uygulanan şartlar ya da kısıtlamalar, bu kişilerin oradaki hukuka uygun is-
tihdamlarının yasal olarak değerlendirilmemesi sonucuna yol açabiliyorsa, Üye Devletler, 
kendi ülkelerine girişlerine izin verdikleri ve kesintisiz en az bir yıl süreyle orada istihdam 
edilen Türk göçmen işçilerini, doğrudan 6(1). maddeye göre tanınan haklardan haksız bir 
şekilde yoksun bırakmış olacaklardır (Ertanır kararı, paragraf 56).

6(1). madde; ev sahibi Üye Devlet’in yetkili makamlarının, işçinin o ülkedeki ikametinin 
yasallığından şüphe etmediği fakat aksine kendisine yeni bir oturma ve çalışma izni ver-
diği durumlarda, 6(2). maddede düzenlenmeyen ve Türk işçisinin ev sahibi Üye Devlet’de 
geçerli bir oturma ya da çalışma izni bulundurmadığı kısa sürelerin, 6(1) hükmünde bah-
sedilen yasal çalışma sürelerinin hesaplanması amacıyla dikkate alınması gerektiği şeklin-
de yorumlanmalıdır (Ertanır kararı, paragraf 69).

6(1).maddenin üçüncü bendinde yer alan ‘yasal çalışma’ kavramı, ikamet hakkı tanınma-
sının reddi kararına karşı girişilen temyizin geciktirici etkisinden dolayı (temyiz başvurusu-
nun reddedilmesi halinde), bu süre içinde çalışmasına izin verilen Türk işçisinin durumu-
nu kapsamaz (Sevince kararı, paragraf 33).

Aynı uygulama, temel yargılamada mevcut olay gibi bir olayda da, yani geçici olarak dur-
durmanın mevzuatın işletilmesi suretiyle yargılama sürecinin otomatik sonucu olmadığı; 
fakat bir mahkeme tarafından geçmişe etkili olarak karar verilmesi durumunda söz konu-
su olur (Kuş kararı, paragraf 13).

Bu sebep, söz konusu kişinin yasal ikamet hakkının kesin olarak kurulamadığı dönem-
ler süresince geçerliliğini korur. Aksi takdirde, ona bu hakkı vermeyi son olarak reddeden 
yargı kararı geçersiz kılınacak ve böylece, ilgili kişi 6(1).maddenin üçüncü bendi dahilin-
de sağlanan hakları, bu hükümde yer alan koşulları yerine getirmeden elde etmiş olacak-
tır (Kuş kararı, paragraf 16).

Belli bir sürenin aşımına bağlanmış çalışmanın yasallığı, Türk işçisinin ulusal topraklara gir-
diği ve çalıştığı yerdeki ev sahibi Devlet tarafından belirlenen şartlara ilişkin mevzuatın ışı-
ğında belirlenmelidir (Bozkurt kararı, paragraf 27).
 
Çalışmanın, 6(1).madde anlamında yasal bir çalışma olup olmadığına ulusal mahkeme 
karar verecektir (Güzeli kararı, 38). 

Mahkumiyete yol açan hileli davranış sonucu elde edilen bir ikamet izninden sonraki ça-
lışma süreleri, Türk işçisi böyle bir iznin verilmesini gerekli kılan koşulları yerine getirme-
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miş olduğundan, 6(1). Maddenin uygulama amacı bakımından yasal sayılamaz, bu iznin, 
hile bulunduğu durumlarda iptal edilmesi gerekir. Söz konusu kişinin bu koşullarda elde 
ettiği ikamet izni uyarınca çalıştığı süreler, istikrarlı bir duruma dayanmamaktadır ve bu 
süreler boyunca ilgili kişi ikamet iznine yasal olarak hak kazanmamış olduğundan söz ko-
nusu çalışmanın güvenli sayılması mümkün değildir. Bu davada olduğu gibi, mahkumi-
yete yol açan hileli bir davranış sonucu verilen bir ikamet izni çerçevesinde yapılan çalış-
ma, Türk işçisi lehine herhangi bir hak ve hukuki bir beklenti yaratmaz (Kol kararı, parag-
raflar 26-28).

‘İşveren’ kavramı
Güzeli, 1 Ekim’den 31 Aralık 1997’ye, 1 Şubat 1998’den 31 Mart 1999’a ve 1 Haziran 
1999’dan 31 Mart 2000’e kadar Aachen’de bulunan Cafe Marmara’da, söz konusu mü-
esseseyi idare eden çeşitli işletmeler tarafından istihdam edilmiştir (birlikte ‘The Cafe Mar-
mara’). Bay Güzeli orada garson olarak çalışmıştır. Divan’a sunulan dava dosyalarında yer 
alan belgelerden anlaşıldığı üzere, ilgili tarihlerde bay Güzeli, Lambertz tarafından istih-
dam edilmiştir. Bu çalışma 10 Nisan 2000 tarihinde başlamıştır ki söz konusu tarih bay 
Güzeli’nin, 1 Ekim 1997’den 31 Mart 2000’ e kadar, ilk işvereni için aralıklarla çalıştı-
ğı (the Cafe Marmara) işten ayrıldığı tarihten sonraki bir tarihtir (Güzeli kararı, paragraf-
lar 12 ve 28) [Adalet Divanı, Cafe’nin, söz konusu dönemlerde çeşitli işletmeler tarafın-
dan idare edilmesine rağmen, bay Güzeli’nin 1997 ve 2000 yılları arasında yer alan dö-
nemde tek bir işveren tarafından istihdam edildiği yönünde bir değerlendirme yapmıştır]. 

Sonuçlar

Dört yıldan uzun olarak bir işverenin hizmetinde fiili ve gerçek bir ekonomik faaliyette bu-
lunup, karşı edim olarak yerine getirdiği işe uygun bir kazanç elde eden mesleki öğrenim 
gören birisi, ev sahibi Üye Devlet’e benzer işi eşit süre içerisinde yapan bir işçi kadar en-
tegre olmuştur (Kurz kararı, paragraf 45).

Madde 6(1), ilk bend
Bir Üye Devlet’in vatandaşı ile orada evlenmek amacıyla o Üye Devlet’in ülkesinde ikamet 
izni elde eden ve geçerli bir çalışma izni çerçevesinde aynı işveren için bir yıldan fazla sü-
reyle çalışan bir Türk işçisinin, bu kişinin yaptığı başvurunun incelenmesi sırasında evliliği 
sona ermiş olsa bile, ilgili hükme göre çalışma izninin yenilenmesi için hakkı vardır (Kuş 
kararı, paragraf 26). 

6(1). maddenin ilk bendi, bir üniversite mezunu ve ilk işvereni için 1 yıldan fazla ve diğer 
işvereni için yaklaşık 10 ay çalışmış, 2 yıllık şartlı oturma izni ve bir mesleki faaliyet veya 
özel uygulamalı staj yoluyla bilgisini derinleştirmek için çalışma izni verilmiş bir Türk işçi-
sine, ilk işvereni için çalışmak üzere izninin yenilenmesi hakkının verilmemesi olarak yo-
rumlanmalıdır (Eroğlu kararı, paragraf 15).
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Madde 6(1), üçüncü bend
6(1).maddenin üçüncü bendine tam bir işlerlik kazandırılabilmesi için Türk işçisine, bir 
Üye Devlet’de en az dört yıl çalıştıktan sonra, kişisel nedenlerle iş bırakma ve aynı Üye 
Devlet’de makul bir süre iş arama hakkının tanınması gerekir; aksi takdirde bu hüküm an-
lamında işçinin dilediği ücretli işe serbestçe giriş hakkı esas anlamından mahrum edilmiş 
olacaktır. Başka bir iş araması için ilgiliye tanınması gereken makul sürenin belirlenmesi, 
6(3). maddeye uygun olarak ilgili ulusal makamlara aittir. Ulusal mevzuatın böyle bir süre 
öngörmemesi durumunda, kendisine sunulan durumlar ışığında bu süreyi belileme yet-
kisi ulusal yargılama merciine aittir. Bununla birlikte, iş sözleşmesinin sona ermesi ile ika-
met izni süresinin sona ermesi arsındaki bir kaç günlük süre, her halükarda, işçinin etkili 
bir şekilde yeni bir iş araması için yeterli bir süre değildir (Tetik kararı, paragraflar 31-34).

İşgücü piyasasına yasal olarak dahil bulunmak
Bay Ali Altun’un çalıştığı işletmenin iflasını takiben kendi isteği dışında işsiz kalması, onun 
ev sahibi Üye Devlet’in işgücü piyasasına dahil olmaya devam etmesini engellemez (Al-
tun kararı, paragraf 26).
İlgili çalışma izniyle birlikte, öğrenci veya au pair olarak ülkeye giriş yapılmasına izin veril-
mesinin ardında yatan sosyal amaç, tek başına ilgili kişi tarafından gerçekleştirilen faali-
yetlerin hukuki mahiyetini ortadan kaldırmadığı gibi, sonuç olarak, bu kişilerin ev sahibi 
Üye Devlet’in ‘işgücü piyasasına yasal olarak dahil bulunduklarının’ kabul edilmesini de 
engellemez (Payır kararı, paragraf 35).

‘Yasal çalışma’
Bir kişiye sonunda ikamet hakkının tanınması artık geçici değildir ve söz konusu süre bo-
yunca kişinin geçmişe etkili olarak bir ikamet hakkına sahip olduğu kabul edilmelidir; do-
layısıyla, işgücünün bir üyesi olarak istikrarlı bir duruma sahip olduğu da geçmişe etkili 
olarak kabul edilmelidir(Kuş kararı, paragraf 17).

Mevcut konumun kaybı 

İlgili kişinin, ev sahibi Üye Devlet’in iş gücüne usulüne uygun şekilde dahil olup kaydol-
masının kesin olarak sona erdiği ya da geçici olarak çalışmaksızın geçirdiği süreden son-
ra yeni bir iş ilişkisine giriş için makul bir süreyi doldurduğu haller dışında ulusal makam-
lar, zaten usulüne uygun olarak ev sahibi Üye Devlet’de bulunan Türk işçilerine 1/80 sa-
yılı Karar’ın doğrudan verdiği hakları, bu kararın 14(1). maddesine göre uygun sayılan 
durumlar dışında kısıtlayamazlar(Nazlı kararı, paragraf 44, Doğan kararı, paragraf 23, ve 
Genç kararı, paragraf 42).

Bir Türk işçisinin bir Üye Devlet’in işgücünden herhangi bir ayrılığı, 6(1). maddeye göre 
kazanılmış hakların otomatik olarak kaybına yol açmaz. Bu nedenle, oturma hakkı işgü-
cüne katılma hakkının bir sonucu olmakla birlikte ve gerçekten istihdam edilmiş olma du-
rumunda sınırsız olmamakla birlikte, şayet işçinin iş görmezliği sürekli ise, 6(1).madde ile 
verilen haklar ister istemez kaybedilecektir (Nazlı kararı, paragraflar 36 ve 39).
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Şayet bir Türk vatandaşı emeklilik yaşına gelmiş ya da iş kazasıyla tümden ve sürekli ola-
rak çalışamayacak şekilde malul olmuşsa, bu kişiye ev sahibi Üye Devlet’de kalma hakkı 
verilmeyeceği hususu doğrudur. Bu tarz durumlarda ilgili kişi, o Üye Devlet’in işgücü pi-
yasasından bir daha dönmemek üzere ayrılmış olarak değerlendirilmek zorunda olup, bu 
kişinin iddia ettiği oturma hakkının sonraki istihdam ile dahi herhangi bir bağlantısı bu-
lunmamaktadır (Nazlı kararı, paragraf 37 ve Bozkurt kararı, paragraf 40).

Türk işçisinin Üye Ülke’den belirli bir süre sonra ayrılacağına ilişkin açıklamasının, kendi-
sine haksız yere gerekli izinlerin verilmesi amacıyla yapıldığının ulusal mahkeme tarafın-
dan tespit edilmesi durumunda, ilgili kişi 6(1). maddede belirtilen haklardan mahrum bı-
rakılabilir (Günaydın kararı, paragraf 60). 
 

Madde 6(1), üçüncü bend
Dört yıldan daha uzun kesintisiz bir süre bir Üye Devlet’de usulüne uygun bir çalışmayı ye-
rine getiren fakat sonradan işsiz kalan bir Türk vatandaşı, 6(1).maddenin üçüncü bendin-
den doğrudan çıkan hakları belirli bir zaman aralığında çalışmamış olması nedeniyle kay-
betmez (Kurz kararı, paragraf 58).
 
Bir Türk işçisinin yargılama sırasında çalışamamasından kaynaklanan fiili çalışma sürele-
rindeki geçici aralıklar, ilgili işçinin işten ayrılmasından makul bir süre içerisinde yeni bir iş 
bulması koşuyla tek başına, bu kişinin doğrudan 6(1).maddenin üçüncü bendinden do-
ğan haklarını kaybetmesi sonucunu doğurmaz (Nazlı kararı, paragraf 41). 

Bu yorum, ev sahibi Üye Devlet’in işgücünden ilgili kişinin yokluğunun sebebine bakıl-
maksızın, yokluğun geçici olması şartıyla, uygulanmak zorundadır (Doğan kararı, parag-
raf 20) [Makul zaman ile ilgili olarak bkz. 6(3). madde].

Bir Türk işçisinin işinde vermiş olduğu - bir kaç haftadan oluşan- uzun süreli araları, 
Türkiye’de ikamet etmeye devam eden yakın akrabalarını ziyaret etmek amacıyla kullan-
mış olması, ev sahibi Üye Devlet’in ülkesinden söz konusu geçici ayrı kalmaların meşru bir 
nedene dayanması ve süresinin makul sınırlar içerisinde bulunmasından dolayı, 6(1).mad-
de kapsamında kendisinin hukuki durumunu fiziksel olarak etkilyecek bir durum olarak 
değerlendirilemez (Sedef kararı, paragraf 58; bu bağlamda ayrıca bkz. 7(1). madde ile il-
gili olarak, Kadıman kararı, paragraflar 47 ve 48).

Ev sahibi Üye Devlet makamları, yargılama süresince gözaltında bulunduğundan kendisi-
nin o Üye Devlet’in işgücüne usulüne uygun şekilde kaydolarak dahil olmasının zorunlu 
olduğunu ve ilgili işçinin artık bu şartı taşımadığı gerekçesiyle, bir Türk işçisinin kesintisiz 
olarak dört yıldan fazla süredir istihdam edildikten sonra oturma hakkını reddedemezler 
(Nazlı kararı, paragraf 43).  

İlgili kişinin yargılama boyunca tutuklu kaldığı ve önceden belli olan yorumu etkileyeme-
yecek olan eylemleriyle ilgili olarak eninde sonunda mahkum olacağı gerçeği karşısında 
bay Nazlı gibi bir Türk işçisinin ev sahibi Üye Devlet’in yasal işgücü piyasasından kesin ola-
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rak ayrılmadığı devam eden yargılama boyunca 13 aylık süreyi gözetim altında geçirdiği 
ve bu süre boyunca bay Nazlı’nın ücretli bir işte çalışmadığı gerçeği, bu kişinin 6(1). mad-
desine göre işçinin kendisinin seçeceği herhangi bir ücretli işe serbest giriş hakkının uy-
gulanmasının sürdürülmesi amacını içeren ve bu hükmün üçüncü bendinden doğan ça-
lışmayla ve oturmayla ilgili haklarını kaybetmesine neden olmaz (Nazlı, paragraph 45). 

Bu tür bir hüküm, ilgili kişinin ev sahibi Üye Devlet’in işgücünden geçici bile olsa ayrılmış 
olduğu sonucunu doğurmaz (Nazlı kararı, paragraf 47).

6(1).maddenin üçüncü bendi ile verilen hakların yorumu, 6(2).maddede hapisten söz 
edilmemiş olmasına bağlanamaz. Aynı şekilde, Türk işçisinin hapiste geçirdiği süre bo-
yunca iş piyasasındaki yokluğundan sorumlu olacağı ve böylece hapis cezası nedeniyle 
çalışılmayan sürenin 6(2).maddenin ikinci tümcesi anlamında ‘istem dışı’ olarak değerlen-
dirilemeyeceği yönündeki iddialar yersizdir (Doğan kararı, paragraf 17). 

Madde 6 (2)

Yıllık izinler ile analık, iş kazası veya kısa süreli hastalık nedenlerinden kaynaklanan de-
vamsızlıklar, yasal çalışma süreleri olarak kabul edilir. Yetkili makamlar tarafından usulü-
ne uygun biçimde belgelenmiş iradi olmayan işsizlik süreleri ile hastalıktan kaynaklanan 
uzun süreli devamsızlıklar, yasal çalışma süresine dahil edilmemekle birlikte, daha önceki 
çalışma süresinde kazanılmış hakları da etkilemez.

Genel

Çalışılmayan dönemleri niteliklerine ve sürelerine göre ayrıştıran 6(2).madde, 6(1).mad-
denin her üç bendinde belirtilen düzenli olarak çalışılan sürelerin belirlenmesi için, çalış-
masına geçici olarak ara veren Türk işçisi yararına bir sistem öngörmektedir (Tetik kara-
rı, paragraf 36).

6(2). madde sadece, 6(1). maddenin uygulanması için, çalışmadaki belirli ara vermelerin 
sonuçlarını düzenlemeyi amaçlamıştır. Buna göre, yıllık izinler ve hastalığa, iş kazasına, 
hamileliğe bağlı kısa süreli ara vermeler, herhangi bir ücretli işe serbestçe girebilme hak-
kını elde etmek için yasal çalışma süresinin uzunluğunun hesaplanmasında, yasal çalış-
ma süreleri olarak değerlendirilir. Yasal çalışma süresi olarak değerlendirilmeyen hastalı-
ğa bağlı uzun ara vermeler ve işsiz geçen süreler sadece, bir işçinin önceki çalışma süre-
leri olarak korunan haklarını sağlamak için dikkate alınır. Sonuç olarak, 6(2). madde hü-
kümleri sadece geçici ara vermelerden sonraki, yalnızca gerekli olan önceki çalışmanın 
devamının uygunluğu ve çalışma hakkının devamını sağlar (Bozkurt kararı, paragraf 38). 

Madde 6 çalışan veya geçici olarak çalışamayan Türk işçilerinin durumunu düzenlemek-
tedir. Buna karşılık söz konusu hüküm, örneğin emeklilik yaşına gelmiş veya temel da-
vada olduğu gibi tamamen ve sürekli çalışamaz durumdaki ve bir Üye Devlet iş gücünün 
tam anlamıyla parçası olamayan bir Türk işçisinin durumunu kapsamı dahiline almamış-
tır (Bozkurt davası, paragraf 39).



41

İlgili kişinin, ev sahibi Üye Devlet’in işgücüne usulüne uygun şekilde dahil olup kaydolması-
nın kesin olarak sona erdiği ya da geçici olarak çalışmaksızın geçirdiği süreden sonra yeni bir 
iş ilişkisine giriş için makul bir süreyi doldurduğu haller dışında ulusal makamlar, zaten usulü-
ne uygun olarak ev sahibi Üye Devlet’de bulunan Türk işçilerine 6(1). maddenin üçüncü ben-
dinin doğrudan verdiği hakları, bu kararın 14(1). maddesine göre uygun sayılan durumlar dı-
şında kısıtlayamazlar (bkz. Nazlı kararı, paragraf 44) (Doğan kararı, paragraf 23).

Bu hükmün ilk cümlesi, yıllık izin, doğum izni, iş kazası veya kısa süreli hastalık yüzün-
den bulunamamalar gibi her iş ilişkisinin normal bir parçasını oluşturan durumları içeren 
işe ara verme dönemlerini ilgilendirmektedir. Sonuç olarak, işçilerin bu tarzdaki yoklukla-
rı 6(1). madde anlamında yasal istihdam süreleri olarak kabul edilir (Sedef kararı, parag-
raf 50 ve Tetik kararı, paragraf 37).

6(2). maddenin ikinci cümlesi, istem dışı işsizlik veya uzun süreli hastalık sebebiyle, diğer 
bir deyişle kendi hatalı tutumundan kaynaklanmayan devamsızlığı nedeniyle, işçinin ça-
lışamadığı dönemlere ilişkindir (aynı sonuca söz konusu sıfatın Almanca versiyonu olan 
‘unverschuldet’in kulanılış şeklinden de ulaşılır). Bu hüküm, belirtilen nitelikteki çalışılma-
yan dönemlerin yasal istihdam sürelerine dahil edilmeyeceğini, ancak daha önceki istih-
dam dönemi sonucunda kazanılmış olan hakları etkilemeyeceğini öngörmektedir (Tetik 
kararı, paragraf 38 ve Sedef kararı, paragraf 51).

Amaç

Bu hüküm, meşru bir nedenden dolayı geçici olarak mesleki faaliyetine ara vermek zorun-
da kaldıktan sonra tekrar işe başlayan bir Türk işçisinin, 6(1).maddenin üç bendinde be-
lirtilen çalışma sürelerini ev sahibi Üye Devlet’de ücretli bir çalışmaya girişmemiş olan bir 
Türk işçisi gibi yeniden katetmek zorunda olmasını engellemektedir (Sedef kararı, parag-
raf 52 ve Tetik kararı, paragraf 39).

6(2). maddenin ikinci cümlesiyle, bir Türk işçisinin daha önceki çalışma dönemlerine isti-
naden elde etmiş olduğu hakların himayesinin ve devamının sağlanması amaçlanmıştır. 
Burada kullanılan ‘haklar’ kavramı, söz konusu hükmün herhangi bir uzunluktaki süre-
yi öngörmediği bunun yerine, daha önceki çalışma dönemlerinin, hükmün mantığına uy-
gun olarak, Türk işçisine atfedilemeyen nedenlerden ötürü mesleki faaliyete ara verilme-
sine bağlı olmaksızın varlığını sürdüren çalışma hakkının oluşabilmesine yetecek oranda-
ki müddetini göz önünde bulundurduğunu kastetmektedir (Güzeli kararı, paragraf 44).
 
Şartlar

Söz konusu Türk işçisi 6(1). maddenin üçüncü bendinde yer alan koşulları yerine getirirse, 
o zaman bu hükümde ona tanınan kendisinin seçeceği ücretli bir çalışmaya serbestçe girişi-
ne ilişkin sınırsız hak, mesleki bir işin yerine getirilmesine geçici olarak ara vermek ve makul 
bir süre zarfında diğer bir işi arama hakkını şart koşmaktadır. Dolayısıyla 6(2). madde böy-
le bir durumda artık uygulanamayacaktır. (Sedef kararı, paragraf 54, ve Doğan kararı, pa-
ragraflar 16, 18 ve 19).
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6 (2). madde ilke olarak kişinin iş arayan olarak kaydedilmesini şart koşmaktadır (Sedef 
kararı, paragraf 56).

İş ilişkisinin sadece birbirlerini izleyen belirli süreli iş sözleşmelerine dayanması durumun-
da, çalışmaya verilen araların, Türk işçisinin kontrolünün dışında gerçekleştiği kabul edil-
melidir (Sedef, paragraf 57).

6(1).maddenin üçüncü bendi ile verilen hakların yorumu, 6(2).maddede hapisten söz 
edilmemiş olmasına bağlanamaz. Aynı şekilde, Türk işçisinin hapiste geçirdiği süre bo-
yunca iş piyasasındaki yokluğundan sorumlu olacağı ve böylece hapis cezası nedeniyle 
çalışılmayan sürenin 6(2).maddenin ikinci tümcesi anlamında ‘istem dışı’ olarak değerlen-
dirilemeyeceği yönündeki iddialar yersizdir (Doğan kararı, paragraf 17). 
 
Mevcut konumun kaybı

6(2). madde, iş kazası sebebiyle sürekli çalışamaz durumdaki bir Üye Devlet işgücünün 
kayıtlı bir parçası olan bir Türk vatandaşına, o Üye Devlet topraklarında oturma hakkı 
vermez (Bozkurt kararı, paragraf 40 ve 42). [Farklı olarak, Doğan kararı, paragraph 23].

Madde 6 (3)

1’inci ve 2’nci fıkraların uygulama usulleri, ulusal mevzuatlar uyarınca tespit edilir. 

Genel

6(3). madde, yalnızca, Üye Devletler’in, örneğin söz konusu hükümlerin uygulanması için 
gerekli idari önlemleri alması gibi yükümlülüklerini aydınlatmakta; fakat Üye Devletler’e, 
Ortaklık Konseyi kararları ile Türk işçilere verilen kesin ve koşulsuz bir hakkın kullanımını 
şarta bağlama ya da kısıtlama yetkisi vermemektedir (Sevince kararı, paragraf 22).

6(3). madde yalnızca, Üye Devletler’in yetkili makamlarının, bu maddenin (1). ve (2). fık-
raları hükümleriyle Türk işçilerine verilen hakların uygulanması için gerekli olabilecek böy-
le ulusal düzenlemeleri yapabileceklerini öngörmektedir (Ertanır kararı, paragraf 30).

Sonuçlar

Ev sahibi Üye Devlet’in başka bir iş araması için ilgiliye tanınması gereken makul süreye 
ilişkin olarak, bu sürenin ne kadar olduğunun belirlenmesi, 6(3). maddeye uygun olarak 
ilgili ulusal makamlara aittir. Bu süre, 6(1). maddenin üçüncü bendi ile tanınan hakkın or-
tadan kalkmaması için, Türk işçisinin yeni bir işe giriş ihtimalini tehlikeye düşürmeyecek 
nitelikte yeterli bir süre olmalıdır (Tetik kararı, paragraf 32). 

Ulusal mevzuatın böyle bir süre öngörmemesi durumunda, kendisine sunulan durumlar 
ışığında bu süreyi belileme yetkisi ulusal yargılama merciine aittir (Tetik, paragraph 33).
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6(3). madde, Üye Devletler’in keyfi olarak, işgücü pazarlarına zaten katılmış bulunan 
Türk işçilerinin durumunu düzenleyen kurallar koyma yetkisinin saklı tutulduğu ve Üye 
Devletler’in, 6(1). maddenin üç bendinde yer alan ve aşamalı olarak tanınan haklardan 
yararlanan ve bu şekilde 6(2). maddenin koşullarını yerine getiren işçilerin bir kısmının 
aleyhine tek taraflı önlemler almasına izin verildiği şeklinde yorumlanmaz (Ertanır kara-
rı, paragraf 31). 

Bu tarz bir yorumun etkisi, 1/80 sayılı Karar’ı anlamsız kılmak ve bu kararı herhangi bir 
pratik etkiden yoksun bırakmak olacaktır. Aynı şekilde, şayet bir Üye Devlet tarafından 
getirilen kısıtlamalar, ev sahibi Üye Devlet’de bir kez belirli bir süre istihdam edildikten 
sonra 6(1). maddenin üç bendinin Türk işçilerine tedrici olarak vermiş olduğu hakların in-
karına sebep oluyorsa, bu halde de 1/80 sayılı Karar’ın amacı başarıya ulaşamayacaktır 
(Ertanır kararı, paragraf 32).

İlgili ev sahibi Üye Devlet’de, belirli Türk vatandaşlarının oturma ve çalışmalarını belirli bir 
işveren ve belirli bir faaliyet ile sınırlandıran ve bu oturma ve çalışmaların üç yılı asla aşa-
mayacağı şartını öngören ulusal mevzuatın, söz konusu Karar’ın amacı ve sistematiği ile 
bağdaşmadığı ve bu nedenle mevzuatın, 6(3). maddeye göre uygun olmadığının kabul 
edilmesi gerekmektedir (Ertanır kararı, paragraf 34).

Bu tarz bir mevzuat, Türk işçilerinin, 6(1). maddenin üç bendiyle amaçlanan, ev sahi-
bi Üye Devlet’in işgücüne kademeli entegrasyonunu, (temel yargılamada olduğu gibi) o 
Devlet’e hukuka uygun olarak giriş yapmış ve orada ücretli bir işte çalışmasına izin veril-
miş bu işçilerin bazılarını sadece ilgili Üye Devlet tarafından tek taraflı olarak getirilen za-
man sınırının ötesinde aynı işveren için çalışmaya devam etme olanağından değil aynı za-
manda, üç yıllık yasal çalışma süresinden sonra, aynı meslek kolunda başka bir işveren 
tarafından yapılan teklife cevap verme hakkından (ikinci bend) ve dört yıllık yasal çalış-
ma süresinden sonra, kendilerin seçeceği ücretli bir işe serbestçe giriş hakkından (üçüncü 
bend) mahrum etmek suretiyle zayıflatmaktadır (Ertanır kararı, paragraf 35).

6(3). madde, Üye Devletler’in, uzman aşçılık gibi, bütün Türk göçmen işçi sınıflarını 6(1). 
madde tarafından verilen haklardan daha başlangıçta hariç tutan ulusal bir düzenleme 
yapmalarına izin vermediği şeklinde yorumlanır (Ertanır kararı, paragraflar 36 ve37).

Madde 7, birinci fıkra

Bir üye devletin işgücü piyasasına yasal olarak dahil bulunan bir Türk işçisinin onunla bir-
likte oturma hakkına sahip bulunan aile bireyleri : 
- O üye devlette üç yıl ikamet ettikten sonra, - Topluluk üye devletleri işçilerine tanınan 
öncelik saklı kalmak kaydıyla - her türlü işe başvurmak hakkına sahiptirler; 
- O üye devlette beş yıl ikamet ettikten sonra, diledikleri bütün ücretli işlere serbestçe gir-
me hakkına sahiptirler. 
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Genel

7. maddenin ilk fıkrasının Üye Devletler’de doğrudan etkisi bulunmaktadır (Kadıman ka-
rarı, paragraf 28).

7. Maddenin birinci fıkrasındaki ‘aile bireyi’ kavramının anlamının belirlenmesinde Toplu-
luğa Üye Devletler’in vatandaşı olan işçilerin serbest dolaşımı alanındaki benzer kavrama 
verilen yoruma ve özellikle 1612/68 sayılı Tüzüğün 10(1). maddesine verilen anlama da-
yanılması gerekir (Ayaz kararı, paragraf 45).

Amaç

Bu hükmün amacı, ilgili Üye Devlet’te korunan aile bağlarının garanti edilmesi suretiyle, 
bir Üye Devlet’in işgücüne usulüne uygun şekilde kaydolarak dahil olmuş Türk işçilerine 
istihdam ve ikamette öncelik sağlanmasıdır (Kadıman kararı, paragraf 34).

Bu hüküm, ilk olarak aile üyelerinin bir göçmen işçiyle birlikte olmasını sağlayarak, son-
ra o Devlet’te kendilerine istihdam edilebilme hakkı vermek suretiyle oradaki konumları-
nı sağlamlaştırarak, ev sahibi Üye Devlet’te aile birliğini gerçekleştirmeye yardımcı olacak 
şekilde tasarlanmıştır (Kadıman kararı, paragraf 36).

Bir Türk işçisinin aile bireylerinin, belirli bir süre geçtikten sonra, ev sahibi Üye Devlet’te 
çalışmaya girme hakkı, onlara bağımsız olma imkanı sunmak suretiyle o Devlet’teki ko-
numlarını sağlamlaştırmaktadır (Aydınlı, paragraf 23).

7. maddenin birinci fıkrasında yer alan hakların kademeli olarak kazanılması ile ilgili dü-
zenleme ikili bir hedefi amaçlamıştır. Söz konusu hüküm, ev sahibi Üye Devlet’e çoktan 
yasal olarak entegre olmuş Türk işçisinin istihdamını ve ikametini daha da geliştrime ama-
cıyla, aile birleşmesi çerçevesinde, başlangıçtaki üç yıllık sürenin dolmasından önce, aile 
üyelerinin göçmen işçi ile birlikte olmalarına olanak sağlamayı amaçlamıştır. Ayrıca aynı 
hüküm, söz konusu aile üyelerine üç yıllık yasal ikamet sürelerinin sonrasında kendileri-
nin de işgücü piyasasına katılma olanağı sağlamak suretiyle, Türk göçmen işçilerinin aile-
lerinin ev sahibi Üye Devlet’e kalıcı entegrasyonunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Böy-
lece takip edilen esas amaç ev sahibi Üye Devlet’e halihazırda yasal olarak entegre olmuş 
söz konusu aile üyesinin, kendisine o devlette hayatını kazanabileceği imkanların ve do-
layısıyla göçmen işçiden bağımsız olarak bir yaşam oluşturabileceği koşulların sunulması 
suretiyle konumunun sağlamlaştırılmasıdır (Metin Bozkurt kararı, paragraflar 33 ve 43).

Şartlar

7. madde, birlikte yerine getirilmesi gereken iki tane şart öngörmektedir: ilk olarak, ilgi-
li kişinin, ev sahibi Üye Devlet’in işgücü pazarına yasal olarak dahil olmuş olan bir Türk 
işçisinin aile bireyi olması ve ikinci olarak ise yine ilgili kişinin söz konusu Devlet’in yetki-
li makamlarından bu işçinin yanına gelmek için izin almış olması gerekir (Ayaz kararı, pa-
ragraflar 33 ve 34).
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Altı çizilmelidir ki, ilk şart, 6(1). ‘yasal çalışma’ kavramına atıfta bulunmamakta olup sade-
ce ‘işgücü pazarına yasal olarak dahil olma’ kavramı ile ilgilidir (Altun kararı, paragraf 22).

Söz konusu hükmün anlamından ve amacından, aile üyesinin, kural olarak, söz konusu 
üç yıllık sürede kesintisiz olarak Türk işçisi ile birlikte ikamet etmesinin zorunlu olduğu an-
laşılmaktadır. Bununla birlikte, ilgili aile üyesinin göçmen Türk işçisinden ayrı yaşamasını 
haklı gösterecek objektif nedenler bulunabilir (Kadıman kararı, paragraflar 37, 44 ve 47). 
[Bu, fiili birlikte yaşama durumuna eşit sayılır].

Bir Türk işçisinin aile üyesi, işgücü pazarına yasal olarak dahil olma koşulunun en az üç 
yıllık birlikte yaşama süresi için yerine getirilidiği zaman, ev sahibi Üye Devlet’te işe giriş 
hakkına kavuşur (Altun kararı, paragraf 37).
 
Ev sahibi Üye Devlet’teki ortak yaşam alanından ayrılma niyeti bulunmaksızın ortak ya-
şamdaki bu tür kısa kesintilerin, ilgili aile üyesinin gerçekte Türk işçisi ile birlikte yaşadığı 
süreler gibi değerlendirilmesi zorunludur (Kadıman kararı, paragraf 48).
 
Evlilik harici birlikte yaşamak, bir Üye Devlet’teki ortak aile hayatının kesintiye uğradı-
ğı şeklinde değerlendirilemez. Dolayısıyla bu durum 7(1). madde anlamında yasal ika-
met süresinin hesabında, yasal ikamet süresinin içinde kabul edilmelidir (Eyüp kararı, pa-
ragraf 36).

Üye Devletler’in söz konusu üç yıllık süreden sonra, artık bir Türk işçisinin aile üyesinin 
ikametine ek koşullar getirme yetkisi yoktur (Ergat kararı, paragraf 38). 
 
Ev sahibi Üye Devlet’te işe giriş hakkının ve bununla bağlantılı olarak, Türk işçisinin aile 
üyelerinin o Devlet’te oturma hakkının tanınması, giriş ve oturma hakkının Türk işçisi ta-
rafından hangi durumlar neticesinde elde edildiğine bağlı değildir (Altun kararı, paragraf 
43, bkz. Ergat kararı, paragraf 40).

Bir Türk işçisinin aile üyeleri hakkındaki 7. maddenin ilk paragrafı ile sağlanan haklar, ev 
sahibi Üye Devlet makamlarınca oturma izni gibi özel bir idari belge verilip verilmediği-
ne bakılmaksızın, ilgili kişiye söz konusu hüküm tarafından verilmektedir (Kadıman kara-
rı, paragraf 51).

Üye Devletler’in yine de ilgili kişinin ikamet hakkını, kendi ülkesinde aile üyesinin bulun-
ması gibi bir takım koşullara bağlı tutma yetkisinin devam etmesi, 7. maddenin birinci pa-
ragrafının amacına ve ruhuna uygundur (Kadıman kararı, paragraf 33).

Belli bir süre yasal çalışmanın dayanağı olan 6(1). maddede yer alan düzenlemeden fark-
lı olarak, 7. maddenin birinci fıkrasının uygulanabilmesi için Türk göçmen işçisi ile birlik-
te yasal olarak ikamet ilk önce değerlendirilmesi gereken kriter olarak ortaya çıkmakta-
dır. Dolayısıyla bu durumda, Türk vatandaşının istihdamı ile ilgili konumu kapsam dışında 
kalmaktadır (Metin Bozkurt kararı, paragraf 30).
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Yerleşik içtihada paralel olarak, Avrupa Birliği Hukuku tarafından sağlanan bir hakkın kö-
tüye kullanılması veya hileyle kullanılması yasaklanmış olup, Üye Devlet mahkemeleri, du-
ruma göre, ilgili kişinin hileli ve hakkın kötüye kullanılmasına yönelik davranışlarını –nes-
nel deliller dahilinde- göz önünde bulundurmak suretiyle, uygun olan durumlarda, söz 
konusu hukukun kendisine sağladığı imkanları kullanmasını engelleyebilir (bkz. Centros 
davası C-212/97 [1999] ECR I-1459, paragraf 25; Halifax ve Diğerleri davası C-255/02 
[2006] ECR I-1609, paragraf 68; ve Tüm ve Darı davası C-16/05 [2007] ECR I-7415, pa-
ragraf 64) (Metin Bozkurt kararı, paragraf 47).

Bir Türk vatandaşının, 1/80 sayılı Karar’ın hükümlerinden biri tarafından garanti altına 
alınan avantajlardan yararlanma hakkını usulsüz bir biçimde elde etmesi kabul edilemez 
bir durumdur. Fakat söz konusu davada davanın esası hakkında karar veren ulusal mah-
keme, aile üyesinin 7. maddenin birinci fıkrasının ikinci bendinde düzenlenen yasal sta-
tüye hukuki olarak hak kazandığını açıkça belirtmiştir. Ayrıca, esas yargılamada, evliliğin 
sadece AET ve Türkiye arasında mevcut ortaklığa uygulacak hukuk tarafından sağlanan 
avantajların suistimali amacıyla muvazaalı olarak yapıldığını önerebilecek hiç bir husustan 
Adalet Divanı kararında bahsedilmemiştir (Metin Bozkurt kararı, paragraflar 49 ve 50).
 
Sonuçlar

Bu hükmün doğrudan etkili olması, ilgili kişinin 1/80 sayılı Karar’dan doğrudan bireysel 
bir çalışma hakkı elde etmesi anlamına gelmektedir (Ergat kararı, paragraf 40).

7. maddenin ilk fıkrasında düzenlenen yasal ikametteki belirli süreler, bir Türk işçisinin ev 
sahibi Üye Devlet’te kendisine katılmasına izin verilen aile üyeleri hakkında böyle süreler 
boyunca muhakkak bir ikamet hakkının varlığına işaret etmektedir; zira böyle bir hakkın 
sınırlandırılmasının etkisi, o Üye Devlet’te yerleşmiş ilgili kişilere teklif yapılması olasılığı-
nın ortadan kaldırılması olacaktır (Kadıman kararı, paragraf 29).

İlgili kişinin kendi kontrolü dışında gelişen nedenlerle, kendi ülkesinde geçirdiği altı ay-
dan daha kısa süreli zaman diliminin, 7. maddenin birinci fıkrasının ilk bendi anlamında-
ki üç yıllık yasal ikamet süresinin hesaplanmasında dikkate alınması zorunludur (Kadıman 
kararı, paragraflar 49 ve 50).

Aynı yorum, ev sahibi Üye Devlet yetkili makamlarının ilgili kişinin ulusal sınırlar içinde ya-
sal olarak ikamet etmediği gerekçesini ileri sürmediği ve aksine söz konusu kişiye yeni bir 
oturma izni düzenlediği durumda, ilgili kişinin geçerli bir oturma izninin bulunmadığı süre 
için de uygulanır (Kadıman kararı, paragraflar 52, 53 ve 54).

İlgili kişinin eşinin ve onların 21 yaşına ulaşmamış veya 1612/68 sayılı Tüzüğün belirtilen 
hükmü kapsamında bakımı göçmen işçi tarafından üstlenilen alt soy akrabalarının hakla-
rı, hem işçinin alt soylarına hem de bir Üye Devlet’in işgücü pazarına usulüne uygun ola-
rak dahil olan bir Türk işçisinin üvey çocuğunda olduğu gibi, işçinin eşinin alt soylarına 
ilişkindir. Söz konusu üvey çocuk 1/80 sayılı karar tarafından kendisine verilen haklardan 
yararlanacaktır (Ayaz kararı, paragrapflar 43 ve 48).
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Aile üyesinin ilgili hakkı elde etmesinden sonra başvuruyu durduran hakkın tanınması ko-
şulu, - maddi olayda Türk işçisi ile beraber belli süre ikamet etme- bu haktan faydalanıl-
masını etkileyemez. Bu, belirli bir süre ikamet edilmesinden sonra, emeklilik hakkının kul-
lanılması neticesinde işçinin artık Üye Devlet’in işgücü pazarına dahil olmadığı durum-
lar için de geçerli olabilir (Aydınlı kararı, paragraf 26 ve Çetinkaya kararı, paragraf 32).

7. maddenin ilk fıkrası, usulüne uygun olarak Üye Devlet’in iş gücü içerisinde yer alan bir 
Türk işçisinin reşit çocuğuna da, çocuğun o ülkede doğmuş ve büyümüş olsa dahi, uygu-
lanabileceği şeklinde yorumlanmalıdır (Çetinkaya kararı, paragraf 34).

7. maddenin birinci cümlesinin koşullarını yerine getiren ve ev sahibi Üye Devlet’te bir ça-
lışmayı yerine getirmek isteyen aile üyeleri, bu kapsamda 6(1).maddede ortaya konulan 
katı koşulları yerine getirmek zorunda değillerdir (Aydınlı kararı, paragraf 31; ayrıca bkz. 
paragraf 29).

1/80 sayılı Karar’ın 6(2). maddesinin hükümleri, hiçbir durumda 7. madde çerçevesinde 
uygulanabilir değildir. Zira sadece 6(1). maddeden kaynaklanan hakların ortaya çıkma-
sı için gerekli olan çalışma sürelerin hesaplanması amacıyla 6(2). maddenin çalışmaya ara 
vermelerin değişik durumlarının bu hesaplamaya etkisinin olduğunu öngörmektedir (Ay-
dınlı kararı, paragraf 30).

Mevcut konumun kaybı

Karar’ın 7.maddesinin 1. fıkrasının 2. bendine göre kendisi tarafından seçilen ücretli bir 
işe serbestçe giriş hakkını kazanmış bir Türk vatandaşı, işbu hakkı, 1/80 sayılı Karar’ın 
14(1). maddesinde yer alan durumlarda veya ev sahibi Üye Devlet’i meşru bir sebep ol-
maksızın önemli sayılacak uzunlukta bir süre için terk etmesi durumlarında kaybedecek-
tir. Öte yandan böyle bir Türk vatandaşı ikamet hakkını, bir hapis cezasına mahkum edil-
dikten sonra işgücü pazarından uzun süreli ayrı kalmasından dolayı ya da sınır dışı etme 
kararının alındığı tarihte 21 yaşanın üstünde olması, oturum hakkını elde etmesine ola-
nak sağlayan Türk işçisi ile birlikte artık ikamet etmemesi ve ona bağımlı olmaması fakat 
o işçiden bağımsız olarak yaşamasından dolayı kaybetmeyecektir (Derin kararı, paragraf-
lar 57; ayrıca bkz. Ergat kararı, paragraflar 45,46 ve 48, Çetinkaya kararı, paragraflar 36 
ve 38, Aydınlı kararı, paragraf 32).

Bir Türk vatandaşı, 7. maddenin ilk fıkrasının ikinci bendi uyarınca kendisine verilen hak-
ları ve özellikle ev sahibi Üye Devlet’te ikamet etme izninin uzatılması hakkını, yetkili ulu-
sal makamlar tarafından reddedilen oturma iznin uzatılması talebinin sunulduğu tarih-
ten önce oturma izninin süresinin dolmuş olması halinde dahi kaybetmemektedir (Ergat 
kararı, paragraf 67).

Bir Türk vatandaşı, serbestçe giriş hakkının doğal bir sonucu olan söz konusu Devlet’te 
ikamet hakkını, 16 yaşında okulu terk ettiğinden bu yana herhangi bir ücretli işte çalış-
mamış ve hükümetin iş destek programına katılmış fakat programı tamamlamamış olma-
sına rağmen kaybetmemektedir (Er kararı, paragraf 35).
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Bir Türk işçisinin gerçeğe aykırı bir beyana dayalı olarak siyasi mülteci konumunu elde et-
miş olması durumunda, söz konusu kişinin aile üyelerinin işbu hüküm kapsamında kazan-
mış olduğu haklar, eğer aile üyeleri işçiye verilen ikamet iznin geri çekildiği tarihte bura-
da yer alan şartları yerine getirmişler ise, artık geri alınamaz (Altun kararı, paragraf 64).

7. maddenin birinci fıkrası tarafından, söz konusu fıkrada yer alan şartları yerine getiren 
bir Türk işçisinin aile üyelerine verilen hakların kaybına neden olan durumlara gelince, 
yerleşik içtihada paralel olarak, söz konusu haklara sadece iki türlü kısıtlama getirilebil-
mektedir. Buna göre kısıtlama ya Türk göçmenin, kendi kişisel davranışının neticesi ola-
rak, ev sahibi Üye Devlet’te bulunmasının, Karar’ın 14(1). maddesine uygun olarak, söz 
konusu devletin kamu politikasına, kamu güvenliğine veya kamu sağlığına gerçek ve ağır 
bir tehdit oluşturmasına ya da ilgili kişinin makul bir neden olmaksızın söz konusu devlet 
topraklarını kayda değer uzunlukta bir süre için terk etmiş olması gerçeğine dayanmak-
tadır. Söz konusu kısıtlamaların sınırlı sayı prensibine tabi olduğu, Adalet Divanı tarafın-
dan defalarca teyid edilmiştir (Metin Bozkurt, paragraflar 42 ve 43).

Madde 7, ikinci paragraf

Ev sahibi ülkede mesleki bir eğitim programını tamamlayan Türk işçi çocukları, bu üye 
devletteki oturma sürelerine bakılmaksızın, anne veya babasından birinin ilgili üye devlet-
te en az üç yıldır yasal olarak çalışıyor olması kaydıyla, söz konusu üye devlette, her tür-
lü işe başvurabilir.

Genel

7. maddenin ikinci paragrafının Üye Devletler’de doğrudan etkisi bulunmaktadır (Eroğ-
lu kararı, paragraf 17).

Hüküm sadece ev sahibi Üye Devlet’in işgücü pazarına dahil olan bir Türk işçisinin rüşt ya-
şının altında bulunan çocuğunun durumuna değil fakat ayrıca böyle bir işçinin reşit çocu-
ğunun durumuna da uygulanır (Torun kararı, paragraf 27).

Amaç

7.maddenin ikinci paragrafı ev sahibi Üye Devlet’te aile birliğinin oluşturulmasına olanak 
sağlayacak koşulları yaratmak için oluşturulmuştur (Akman kararı, paragraf 43).

Hükmün amacı Türk işçilerin çocuklarının işgücü pazarına girişlerinde yardımcı olmaktır 
(Bekleyen, paragraph 27).

7. maddenin ikinci paragrafı, birinci paragraftan daha olumlu bir hüküm olup, 1/80 sayılı 
Karar’ın, işçilerin serbest dolaşımını kademeli olarak gerçekleştirmek amacıyla, diğer aile 
üyelerinin aksine, meslek eğitimini tamamlayan çocukların iş piyasasına girişlerini kolay-
laştırmak için özel bir durum öngörmüştür (Akman kararı, paragraf 38).
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Bu şartın, çocuğun meleki eğitimine paralel olarak, temel amacı çocuğun ev sahibi Üye 
Devlet’te söz konusu hükümde yer alan özel bir takım muamelerden faydalanabilmesi-
ne yeterli oranda bir entegrasyon seviyesini oluşturmaktır (Bekleyen kararı, paragraf 31).

Şartlar

7. maddenin ikinci paragrafı iki şart içermektedir: söz konusu çocuk ilgili Üye Devlet’te 
meslek eğitim kursunu tamamlamış olmalı ve ebeveynlerinden biri çocuğun meslek eğiti-
mini tamamladığı tarihten önceki bir tarihte bu Üye Devlet’te en az üç yıl yasal olarak ça-
lışmış olmalıdır (Akman kararı, paragraflar 25 ve 47).

Bununla birlikte, söz konusu ebeveynin, çocuğun işgücü piyasasına girmek istediği ta-
rihte söz konusu Devlet’te hala çalışıyor veya ikamet ediyor olması talep edilmemektedir 
(Akman kararı, paragraf 51).

Her hangi bir iş teklifine cevap verme hakkı, giriş yapma ve oturma iznine ilişkin hiçbir şar-
ta bağlı değildir (Eroğlu paragraf, paragraf 22).
 
Ayrıca, birinci paragraftan farklı olarak, 7. maddenin ikinci paragrafı çocukların anne ba-
balarının yanına, ev sahibi Üye Devlet’e gelmesine izin verilmesi biçimindeki bir durumu 
içermemektedir (Akman kararı, paragraf 37).

7. maddenin ikinci paragrafı işçi ile birlikte aile hanesinde birlikte yaşama ile ilgili olarak 
her hangi bir şart öngörmemektedir (Bekleyen kararı, paragraf 26).

Ayrıca, hüküm, Türk işçilerinin çocuklarına yönelik olarak sağladığı hakları, çocuğun mes-
lek eğitimine başladığı sırada onların ebeveynlerinden birisinin hala işçi konumunda bu-
lunması veya ev sahibi Üye Devlet’te ikamet etmeye devam ediyor olması gerektiği şartı-
na bağlamamaktadır (Bekleyen kararı, paragraf 28).

Sonuçlar

7. madde ile bir kişiye herhangi bir iş teklifine cevap verme hakkının, o kişi için doğal ola-
rak oturma hakkını da kapsadığının belirtilmesi kabul edilmelidir (Eroğlu, paragrapf 20).

7. maddenin ikinci paragrafında belirtilen şartları taşıyan bir Türk işçisi, buna dayanarak 
ilgili Üye Devlet’te herhangi bir iş teklifine cevap verebilir ve aynı gerekçeyle oturma izni-
ni uzatmak için bu hükme dayanabilir (Eroğlu, paragraph 23).

Bir Türk işçisinin ev sahibi Üye Devlet’te evvelden üç seneyi aşkın bir süre için yasal olarak 
istihdam edilmiş olduğu durumda, böyle bir işçinin çocuğu, ana babası ile birlikte ken-
di ülkesine döndükten sonra o Üye Devlet’e eğitim kursuna başlamak amacıyla geri dön-
müş olasa bile, orada meslek eğitimi kursunu tamamlaması sonrasında söz konusu Üye 
Devlet’in işgücü piyasasına giriş ve buna karşılık gelen ikamet hakkına dayanabilir (Bek-
leyen kararı, paragraf 45).
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Mevcut konumun kaybı 

Bir Üye Devlet’te üç yıldan fazla bir süreden beri hukuka uygun olarak çalışan göçmen 
Türk işçinin bu Üye Devlet’te mesleki bir eğitimi tamamlamış ve 7. maddenin ikinci pa-
ragrafı koşullarını yerine getiren reşit çocuğu, bu hükme göre her iş teklifine cevap ve-
rebilme hakkını ve buna bağlı olarak ikamet hakkını yalnızca bu Karar’ın 14(1). madde-
si dahilinde yer alan durumlarda veya ev sahibi Üye Devlet’in topraklarını haklı nedenler 
olmaksızın önemsiz olmayan bir zaman aralığında terk ettiğinde kaybetmektedir (Torun 
kararı, paragraflar 25 ve 29).

Madde 9

Topluluğun bir üye devletinde yasal olarak çalışmakta bulunan ebeveyni ile birlikte o üye 
devlette oturan Türk çocuklarının, bu üye devletteki genel eğitim, çıraklık eğitimi ve mes-
leki eğitim kurslarına kabul edilmelerinde, o üye devlet vatandaşlarının çocukları için iste-
nen giriş koşulları aranır. Türk çocukları, o üye devlette, bu alandaki ulusal mevzuat çer-
çevesinde sağlanan avantajlardan yararlanabilirler.

Genel

9. maddenin birinci ve ikinci cümleleri Üye Devletler’de doğrudan etkiye sahiptir (Gürol 
kararı, paragraflar 26 ve 43).

İlk cümle aynı gerekli nitelikler altında okul eğitimine ve mesleki eğitime ilişkin olarak eşit 
muamele hükmünü içermektedir. Bu hüküm, niteliği itibariyle, bir Üye Devlet’in ayrımcı 
unsurlar içeren kurallarının uygulanmaması için bir ulusal mahkeme önünde bireyler tara-
fından dayanak olarak kullanılabilir. Bu kapsamda tamamlayıcı uygulama kurallarına ge-
reksinim duymazlar (Gürol kararı, paragraph 23).

İkinci cümle okul ve mesleki eğitim alanında verilen yararlandırılmalara ilişkin bir eşit mu-
amele etme yükümlülüğü getirmektedir (Gürol kararı, paragraf 42). 

9.madde, AET Antlaşması’nın 7. maddesine [yeni madde 13 ABİDA] gönderme yapan Or-
taklık Anlaşması’nın uyruğa bağlı olarak yapılan genel ayrımcılık yasağını düzenleyen 9. 
maddesinin, ev sahibi Üye Devlet’te öğrenim ve mesleki eğitimde uygulanmasının ve so-
mutlaşmasının teşkilinden başka bir şey değildir (Gürol kararı, paragraf 24).

Amaç

1/80 sayılı Karar’ın 9. maddesi ile amaçlanan hedef, Türk çocuklarının, onların seçimini 
öğrenim veya mesleki eğitim türü bakımından kısıtlamaksızın, öğrenim veya mesleki eği-
time girişlerine izin vermek suretiyle öğrenim ve mesleki eğitim alanlarında Türk çocukla-
rı ile ev sahibi Üye Devlet vatandaşları arasında fırsat eşitliğinin garanti altına alınmasıdır 
(Gürol kararı, paragraflar 31 ve 40).
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Şartlar

9. madde ile çocukların söz konusu hakları kullanmaları sırasında ebeveynlerinin birinin 
yasal olarak çalışıyor olmaları talep edilmemekte, aksine ebeveynin söz konusu Devlet’te 
artık çalışmıyor olmasının, çocukları bu hüküm dolayısyla ortaya çıkan haklardan mahrum 
bırakmayacağı özellikle ifade edilmektedir (Akman kararı, paragraf 41).
Zorunlu olarak çocuğun meslek eğitimini tamamlaması yanında ebeveynin çalışıyor olma-
sı koşulunu getirmek 1/80 sayılı Karar’ın II. kısım I. bölümüyle oluşturulan sistemi ciddi şe-
kilde zarara uğratmadan gerçekleştirilemez (Akman kararı, paragraf 42).

Ev sahibi Üye Devlet’te usulüne uygun şekilde ebeveynlerinin yanında ikamet eden ve 
eğitiminin başlamasıyla ebeveynlerinin yaşadığı yerdeki ana ikametini aynı Devlet’te bu-
lunan öğrenim veya mesleki eğitim kurumunun bulunduğu bölgeye taşıyan ve bu esna-
da ebeveylerinin aile konutunu ikincil bir ikamet olarak belirten bir Türk çocuğu 9. mad-
denin birinci cümlesinin ikamet yeri koşulunu yerine getirmektedir (Gürol kararı, parag-
raflar 29 ve 33).

Öğrenim ve mesleki eğitim hakkına eşit erişim hakkı ne çocuk ile ebeveyn arasında aynı 
çatı altında bulunma gibi öğrenim zamanında ebeveynin yanında ikametin belirli bir un-
suruna, ne de ikincil bir ikamet yerine ana bir ikamet şartı gibi bu zaman esnasındaki ika-
metin belirli bir şekilde yerine getirilmesine bağlıdır (Gürol kararı, paragraf 30).

Sonuçlar

9. maddenin birinci cümlesi Türk çocuklarına ev sahibi Üye Devlet’te, temel yargılamada 
olduğu gibi ekonomi bilimleri dersleri de dahil genel eğitime, çıraklık eğitimine ve mesle-
ki eğitime eşit giriş hakkını tanımaktadır (bu bağlamda bkz. 389/87 ve 390/87 sayılı bir-
leştirilmiş Echternach ve Moritz davaları[1989] ECR 723, paragraflar 29 ve 30) (Gürol ka-
rarı, paragraf 36).

Bu maddenin ikinci cümlesi, Türk vatandaşlarının ev sahibi Üye Devlet’in mevzuatının eği-
tim alanında eğitime giriş ve eğitim görenin masraflarını karşılayan sürekli teşvikler gibi 
avantajlardan bu Üye Devlet’in vatandaşlarıyla aynı şekilde yararlanmayı isteyebilecekleri 
şeklinde anlaşılmalıdır (Gürol kararı, paragraflar 37 ve 38).
 
Ev sahibi Üye Devlet’in kendi vatandaşlarına eğitim teşviğini yurtdışı eğitiminde kullanıl-
masını mümkün kıldığı durumlarda, 1/80 sayılı Karar’ın 9. maddesinin ikinci cümlesinin 
lafzına istinaden ve öğrenciler arasında fırsat eşitliğinin korunması amacıyla bu Üye Dev-
let dışında eğitimini sürdürmek isteyen Türk çocuklarının da aynı haktan yararlandırılma-
sı gerekmektedir. Bu bağlamda, Türk çocuklarının ailelerinin memleketinde bu öğrenimi 
görmek istedikleri ve bu yüzden eşit muamele yapılmadığına ilişkin bir hukuki gerekçe-
lendirme söz konusu olamaz (Gürol kararı, paragraflar 44 ve 45). 

Gerçekten de, eşit muamele ilkesi yurtdışında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri için ge-
çerli olmadığında, ev sahibi Üye Devlet vatandaşı çocukları eğitimleri için yararlı olabile-
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cek derslere girebilirken, Türk çocuklarının sadece söz konusu derslerin seçilen eğitimin 
tamamlanması için esaslı bir öneme sahip olmamasından dolayı eğitimleri için yararlı ola-
bilecek derslere girmekten mahrum kalması riski ortaya çıkmaktadır (Gürol kararı, parag-
raflar 39 ve 40).

Madde 10

1. Topluluk üyesi devletler, işgücü piyasalarına yasal olarak dahil bulunan Türk işçilerine, 
ücret ve diğer çalışma koşulları bakımından, Topluluk işçilerine göre farklılık içermeyen 
bir rejim uygularlar. 
2. 6’ncı ve 7’nci maddelerde yer alan hükümler çerçevesinde, 1’inci fıkrada belirtilen Türk 
işçileri ve aile bireyleri, iş ararken, iş bulma kurumlarının yardımından, Topluluk işçileri ile 
aynı şartlar altında faydalanır. 

Genel

10. maddenin birinci ve ikinci cümleleri Üye Devletler’de doğrudan etkiye sahiptir (Gürol 
kararı, paragraflar 26 ve 43).

10(1). madde, sadece ücret ve çalışma koşullarının özel alanı için, AET Antlaşması’nın 7. 
maddesine (AT Antlaşması yeni madde 6) [şimdiki madde 18 ABİDA] gönderme yapan 
Ortaklık Anlaşması’nın 9. maddesinde düzenlenmiş olan genel ayrımcılık yasağı prensibi-
nin uygulanması ve somutlaşmasını teşkil etmektedir (Birlikte kararı, paragraf 59)

10(1). madde, bir Üye Devlet sınırları içinde yasal olarak istihdam edilmiş Türk vatan-
daşı işçilere, ücret ve diğer çalışma koşulları açısından Üye Devletler’in vatandaşlarına 
Antlaşma’nın 48(2). maddesi ile benzer kelimelerle tanınan hak gibi benzer kapsamı olan 
eşit muamele hakkını vermektedir (Birlikte kararı, paragraf 89).

Topluluk ile üçüncü ülkeler arasında imzalanan anlaşmaların ilgili hükümleri açısıdan, 
Topluluğu kuran Antlaşma’nın çalışma koşullarında uyrukluğa dayalı her türlü ayrımcılı-
ğın yasaklanması hükmü ile alakalı olarak yapılan yorumdan farklı olarak bir yorum yapıl-
ması için herhangi bir neden yoktur (Komisyon/Avusturya kararı, paragraflar 4).

Amaç

Uyrukluğa dayalı ayrımcılık genel yasağını düzenleyen Ortaklık Anlaşması’nın 9. maddesi 
ve 1/80 sayılı kararın 10. maddesine uygun olarak söz konusu ilkenin işçiler ile ilgili olan 
özel alanlara tatbiki, Üye Ülke’ye yerleşmek veya hizmet sunmak amacıyla giden Türk 
göçmen işçiler ve Türk vatandaşları’nın kademeli entegrasyonunu hızlandırmaktadır (Ko-
misyon/Hollanda kararı, paragraf 68, ayrıca bkz. Birlikte kararı, paragraf 47).
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Şartlar

AET Antlaşması’nın 48. maddesinin kurallarının kamusal yetkilerin kullanılmasıyla bağ-
lantılı olan faaliyetlere uygulanmamasının, her halükarda bir temel serbesti istisnası teşkil 
ettiği eklenmelidir ve şu şekilde yorumlanması gerekir: bu hükmün kapsamı, korunması 
için devletlere bu istisnaya izin veren çıkarların gözetimi için kayıtsız şartsız gereklilik öl-
çüsüyle sınırlanmaktadır. Bu nedenle istisna, bir Üye Devlet’in genel olarak Avusturya işçi 
odaları gibi kamu kurumlarına her katılımı vatandaşlık koşuluna tabi kılmasını haklı gös-
termez, bilakis sadece gerekli olduğu müddetçe yabancı işçileri, söz konusu kurumun ka-
musal yetkilerin kullanılmasına doğrudan bir katılımı getiren belirli faaliyetlerden hariçte 
bırakmaya izin vermektedir (bkz, diğer kararlar arasında, ASTI I kararı, paragraf 19) (Bir-
likte kararı, paragraf 92)

İşçilerin çıkarlarını temsil eden ve savunan Avusturya işçi odaları gibi bir kuruma seçilebil-
me hakkından mahrum bırakılma, ne söz konusu kurumun ulusal hukuka göre hukuki 
statüsü ve ne de bu kurumun birkaç fonksiyonunun kamusal yetkilerin kullanılmasına ka-
tılmasıyla bağlanmış olması durumuyla mazur gösterilebilir (Birlikte kararı, paragraf 93).

Sonuçlar

Başka bir Üye Devlet vatandaşı işçileri, üye olma ve aidat ödeme yükümlülüğünde 
oldukları,işçilerin çıkarlarının savunulması ve temsil edilmesiyle görevli olan ve karar alma 
surecinde bir danışma fonksiyonunu yerine getiren meslek odaları gibi kurumlar nezdin-
deki seçimlerde aktif ve\veya pasif şekilde seçimlere katılma hakkından mahrum bırakan 
bir ulusal düzenleme, uyrukluk dolayısıyla yapılan ayrımcılığın esaslı bir şekilde yasaklan-
ması ilkesi ile bağdaşmamaktadır (bkz. Divan’ın ASTI I ve ASTI II kararları)(Birlikte kararı, 
paragraflar 75 ve 76).

Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde getirilmiş olan uyruğa dayalı olarak ayrımcılık yapmama 
ilkesi, yerli veya ilgili üçüncü devlet vatandaşı olan bütün işçilerin eşit iş ve çalışma şartların-
dan yararlanmasını ve özellikle isçileri temsil eden ve onların çıkarlarını savunan kurumların 
seçimlerine katılmalarına izin verilmesini öngörmektedir (Komisyon\Avusturya, paragraf 49).

Türk vatandaşlarından, ikamet izni verilmesi veya mevcut ikamet izninin uzatılması için 
aynı belgeler için Birlik vatandaşlarıyla kıyaslandığında nispetsiz bir oranda ücret alınma-
sı yoluyla, ayrımcılık yaratan ücretlendirme getirilmiş olur. Bu ücretlerin Türk işçilere veya 
onların aile üyelerine uygulandığı ölçüde 1\80 sayılı Karar’ın 10. maddesinde yer alan ça-
lışma şartlarında ayrımcılık yaratma yasağına aykırılık teşkil etmektedir (Komisyon\Hollan-
da kararı, paragraf 75).

Madde 13

Topluluk üye devletleri ve Türkiye, kendi topraklarında yasal olarak ikamet eden ve istih-
dam edilen işçiler ve aile bireylerine uygulanan işe girme şartlarına, yeni kısıtlamalar ge-
tiremezler.
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Genel

13. madde sarih olarak bir standstill hükmü ihtiva etmekte olup sözleşmeci Devletler’de 
doğrudan etkiye sahiptir (Sevince kararı, paragraflar 18 ve 26).

Sonuç olarak, Savaş kararının 69. paragrafında ve mevcut kararın 66-68. paragraflarında 
Katma Protokol’ün 41(1). maddesine ilişkin olarak Adalet Divanı’nın yapmış olduğu yo-
rum, 1\80 sayılı Karar’ın 13.maddesi içinde geçerli olacaktır. Dolayısıyla bu madde, Üye 
Devletleri genel olarak Türk vatandaşlarına ise giriş açısından mevcut durumu geriye gö-
türmeme koşulunun yürürlüğe girdiği zamanda (1 Aralık 1980) mevcut durumdan daha 
elverişsiz işlem yapmaktan alıkoyacaktır (Abatay/Şahin kararı, paragraf 74).

Serbest dolaşımın kademeli olarak kurulmasının ilk aşaması esnasında bir işe giriş alanın-
da mevcut olan ulusal sınırlamalar muhafaza edilebilir (Abatay/Şahin kararı, paragraf 81).

Görevli ulusal makamlar, 1/80 sayılı Karar’ın yürürlüğe girmesinden sonra da durumu hu-
kuka uygun olmayan Türk vatandaşları karşısında uygulanan önlemlerini arttırmaya yetki-
lidirler (Abatay/Şahin kararı, paragraf 85).

13.madde sadece Türk işçilerine değil onların aile üyelerine de uygulanır (Abatay/Şahin 
kararı, paragraf 82).
 
1/80 sayılı Karar’ın 13.maddesi sadece bir Üye Devlet’in işgücü pazarına entegre olmuş 
Türk vatandaşlarına uygulanmamaktadır (Abatay/Şahin kararı, paragraf 83).

13. madde zaten bir Üye Devlet’in işgücü pazarına entegre olmuş Türk vatandaşlarını ko-
rumayı amaçlamamış olup, sadece çalışmaya ilişkin olan haklardan henüz faydalanama-
yan ve buna göre 6(1). madde kapsamında ikamet eden Türk vatandaşlarına kesin olarak 
uygulanmayı amaçlamıştır (Şahin, paragraph 51).

1/80 sayılı Karar’ın 13.maddesi Katma Protokol’ün 41.maddesi ile bütün noktalarda ör-
tüşmesede, yine de her iki hüküm birbirlerine benzer niteliktedir (Abatay/Şahin kararı, pa-
ragraflar 69 ve 70, ve Savaş kararı, paragraf 50).

Her iki hüküm aynı işleve sahip olsa da, her birinin kendine özgü, tam olarak belirlen-
miş alanları vardır ki, birlikte uygulanamayacaklardır (Abatay/Şahin kararı, paragraflar 70 
ve 86).

Amaç

13. maddenin amacı, Üye Devletler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bu serbestilerin aşa-
malı olarak kurulmasını zorlaştırmamak adına, bu serbestilere yeni engeller getirilmesi-
nin ulusal makamlarca yasaklanması suretiyle işçilerin serbest dolaşımı, yerleşme hakkı ve 
hizmetlerin serbest dolaşımının aşamalı olarak gerçekleştirilmesi için uygun koşulların ya-
ratılmasıdır (Abatay/Şahin kararı, paragraf 72).
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Türk vatandaşlarının haklarının güvence altına alınması 13. maddenin konusu olamaya-
caktır zira bu haklar daha önceden 6. madde tarafından tümüyle kapsam altına alınmış-
tır (Abatay/Şahin kararı, paragraf 79).
 
Şartlar

Bir Türk vatandaşı, ev sahibi Üye Devlet’in ülkesine giriş, ikamet ve gerekirse çalışma ala-
nındaki kurallarına riayet etmiş olması ve buna uygun şekilde söz konusu Devlet’in ülke-
sinde usulüne uygun olarak bulunması halinde mevcut durumu geriye götürmeme koşu-
luna dayanabilecektir (Abatay/Şahin kararı, paragraf 84).

13. madde Türk vatandaşlarına ancak ev sahibi Üye Devlet’in ülkesinde aşamalı olarak 
entegre olabilmesi için orada sadece yasal olarak değil, aynı zamanda yeterli uzunlukta-
ki bir zaman süresince bulunduklarında uygulanabilir (Abatay/Şahin kararı, paragraf 117) 
[Söz konusu dava Üye Devlet sınırlarında sadece kısa bir süre kalacak olan bir kamyon şo-
förüne çalışma izni verilmesi ile alakalıydı].

Sonuçlar

Katma Protokol’ün 41(1). maddesi, Türk vatandaşlarının, bu hüküm neticesinde ev sahi-
bi Üye Devlet’te ilgili yasal düzenlemenin yürülüğe girdiği tarihten itibaren, söz konusu 
ekonomik sebestilerini kullanmak istedikleri Üye Devlet topraklarına ilk kabullerini düzen-
leyen maddi ve/veya usulü şartlara ilişkin olan sınırlamalar da dahil, yerleşme veya hizmet 
sunma serbestisi hakları üzerinde getirilecek yeni herhangi bir kısıtlamayı yasaklamakta-
dır. İşbu yorum tarzı işçilerin serbest dolaşımı ile ilintili 13. maddenin temelini oluşturan 
mevcut durumu geriye götürmeme koşulu için de eşit bir şekilde geçerli olmak zorunda-
dır (Şahin kararı, paragraflar 64 ve 65).

13. madde, Üye Devletler’in, 1/80 sayılı Karar’ın söz konusu Üye Devletler’de yürürlü-
ğe girdiği tarihten itibaren, Türk vatandaşlarının söz konusu ekonomik sebestilerini kul-
lanmak istedikleri Üye Devlet topraklarına ilk kabullerini düzenleyen maddi ve/veya usu-
li şartlara ilişkin olan sınırlamalar da dahil, yerleşme veya hizmet sunma serbestisi hakları 
üzerinde yeni herhangi bir kısıtlamaya neden olacak yasal bir düzenleme getirmesini en-
gellemektedir (Komisyon/Hollanda kararı, paragraf 49).

1/80 sayılı Karar’ın 13. maddesi tarafından belirlenen mevcut durumu geriye götürme-
me kuralları, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Hollanda Krallığı toprak-
larına ilk girişleri ile ilgili olarak Türk vatandaşlarına verilen ikamet izinleri veya söz konu-
su izinlerin uzatılması için istenen bütün ücretlere tatbik edilebilir bulunmaktadır (Komis-
yon/Hollanda kararı, paragraf 50).

Hem Türk vatandaşlarına ve hem de Topluluk vatandaşlarına aynı şekilde uygulanan yeni 
kuralların kabulü, AET-Türkiye Ortaklığı tarafından düzenlenmiş alanlarda getirilen her-
hangi bir mevcut durumu geriye götürmeme koşullarına aykırılık teşkil etmemektedir (Şa-
hin kararı, paragraf 67).
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Bu tarz bir hukuki düzenleme 13. madde anlamında bir kısıtlama yaratacak ölçüde ola-
maz. Katma Protokol’ün 59. maddesi ile birlikte okunduğunda 13. madde, söz konusu 
hükümlerin uygulandığı bir Türk vatandaşının her ne kadar Topluluk vatandaşlarından 
daha avantajlı bir konuma getirilmemesi gerekmekteyse de, öte yandan söz konusu Türk 
vatandaşı, Topluluk vatandaşları için oluşturulanlara kıyasla orantılı olmayan yeni birta-
kım yükümlülüklere konu edilemez anlamına gelmektedir (Şahin kararı, paragraf 71).

13. madde, bu Karar’ın söz konusu Üye Devlet’te yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ika-
met izninin verilmesini veya bu tarz bir iznin geçerlilik süresinin uzatılmasını Türk vatan-
daşları tarafından ödenecek olan meblağın Topluluk vatandaşlarından istenen meblağ ile 
karşılaştırıldığında orantılı olmayan idari bir ücretin ödenmesi şartına bağlayan bir yasal 
düzenlemenin getirilmesini engellemektedir (Şahin kararı, paragraflar 70 ve 75).

Bir Türk vatandaşının, 1/80 sayılı Karar’ın 6. maddesinde yer alan belirli haklar için söz 
konusu olan şartları yerine getirmemiş olması, onun geçerli olarak 13.maddeye dayanma 
olasılığını kaybettiği anlamına gelmemektedir (Şahin kararı, paragraf 52).

Madde 14 (1)

Bu Kesim’de yer alan hükümler, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı nedenle-
rine dayanan kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla uygulanır.

Genel

14(1). madde tarafından düzenlenen kamu politikası istisnasının kapsamını belirlerken, 
Topluluğa Üye Devlet vatandaşı olan çalışanların serbest dolaşımı alanındaki istisna yo-
rumlarına başvurmak gereklidir. Bu tür bir yaklaşım çok daha makuldür, çünkü 14(1). 
madde neredeyse ATA’nın 48(3).maddesi [yeni madde 45 ABİDA] ile özdeş bir yapıya sa-
hiptir (Nazlı kararı, paragraf 56, ve Kuş kararı, paragraf 34).

Kamu politikası istisnası, katı bir şekilde yorumlanması gereken ve kapsamının tek taraf-
lı olarak Üye Devletler tarafından belirlenemediği kişilerin serbest dolaşımı temel prensi-
binin bir istisnasıdır (36/75 sayılı Rutili davası [1975] ECR 1219, paragraf 27; Bouchereau 
davası, paragraf 33; C-441/02 sayılı Komisyon/Almanya davası [2006] ECR I-3449, parag-
raf 34; ve Komisyon/Hollanda davası, paragraf 42) (Polat kararı, paragraf 33).

Bir Üye Devlet’in ülkesinde usule uygun olarak ikamet eden bu vatandaşlar için 1/80 sayı-
lı Karar ile onlara verilen haklar bakımından 64/221 sayılı Yönerge’nin 8. ve 9. maddele-
rinin gerisinde kalan kendisine özgü bir himaye düzeyinin öngörülmesi hiç bir şeyle hak-
lı kılınamaz. 14(1). madde yetkili ulusal makamlara Adalet Divanı’nın Çetinkaya kararın-
da hükme bağladığı gibi bir Üye Devlet vatandaşı karşısında alınan bir sınır dışı etme ön-
lemi için geçerli olan usuli sınırlamalara uygun sınırlamalar koymadığında, Üye Devletler 
1/80 sayılı Karar’da tanınan haklara sahip Türk vatandaşlarının dayanabileceği hakların 
kullanılmasını imkansız hale getirmek konusunda tamamen serbest olurlar (Dörr ve Ünal 
kararı, paragraf 68).



57

[30 Nisan 2006 tarihi itibariyle 64/221 sayılı Yönerge, 2004/38 sayılı Yönerge’nin 38(2). 
maddesine uygun olarak iptal edilmiş ve 2004/38 sayılı Yönerge ile yer değiştirmiştir. 
1/80 sayılı Karar’ın 14. maddesinin, 2004/38 sayılı Yönerge’nin 28. maddesi ile mi yoksa 
iptal edilen Yönerge ile mi aynı şekilde yorumlanması gerektiği sorusuyla ilgili olarak ön 
karar usulüyle Adalet Divanı önüne gelen pek çok derdest dava bulunmaktadır (bkz., ör-
nek olarak, C-371/08 sayılı Örnek davası, C-420/08 sayılı Erdil davası ve C-436/09 sayılı 
Belkıran davası, bütün hepsi EK-2’de listelenmiştir)].  

Şartlar

Kamu politikası kavramının kullanılması, hukukun ihlali kapsamında toplumsal düzenin 
bozulmasına ek olarak, toplumun asli çıkarlarından birine gerçek ve yeterli dercede ciddi 
bir tehdit ön koşuluna bağlıdır (Nazlı, paragraf 57).

Üye Devlet, uyuşturucu kullanımının toplum için tehlike yarattığını düşünürken, kamu 
düzenini korumak için uyuşturucuya ilişkin kanunları ihlal eden yabancılara karşı özel ön-
lemler aldığında, kamu politikası istisnası, Antlaşma’nın tüm temel ilkelerinin istisnala-
rında olduğu gibi, sınırlı yorumlanmalıdır. Böylece, mahkumiyet kararı ancak söz konusu 
mahkumiyet kararına neden olan durumların, kamu düzenine yönelik halihazırda bir teh-
dit oluşturan kişisel davranışın delili olması halinde sınırdışı edilme durumunu haklı çıkar-
tabilir (bkz., yeni tarihli, C-348/96 sayılı Calfa davası [1999] ECR I-11, paragraflar 22, 23 
ve 24) (Nazlı kararı, paragraf 58).

Bir Türk vatandaşının, 1/80 sayılı Karar’dan dolayı doğrudan elde etmiş olduğu haklardan 
sınırdışı edilme yoluyla yararlanmasının engellenmesi, sadece söz konusu önlemin, o ki-
şinin davranışının kamu politikası gereksinimlerine yönelik olarak yeni belirli bir riske ve 
ciddi bir zarara işaret ettiği durumlarda uygulanmasıyla mazur gösterilebilinir (Nazlı ka-
rarı, paragraf 61).

Böylece Adalet Divanı, Topluluk hukukunun, genel önleme esasına göre, başka bir de-
yişle diğer yabancıları caydırmak amacıyla (bkz., özellikle, 67/74 sayılı Bonsignore\ Stadt 
Köln kararı [1975] ECR 297, paragraf 7), bir Üye Devlet vatandaşının sınır dışı edilmesi 
önünde, özellikle bu önlemin failin kişisel davranışını veya bu davranışın kamu politika-
sı gereksinimlerine yönelik olarak sergilediği tehlikeyi dikkate almaksızın otomatik olarak 
mahkumiyet kararını takip etmesi durumunda, bir engel teşkil ettiği sonucuna varmıştır 
(Nazlı kararı, paragraflar 59, 63 ve 64).

14 (1). Maddesine dayanan bir sınırdışı etme kararı sadece kişinin davranışının kamu po-
litikası gereksinimlerine yönelik olarak yeni belirli bir riske ve ciddi bir zarara işaret ettiği 
durumlarda alınabilir. Sonuç olarak, böyle bir karar otomatik olarak mahkûmiyet kararını 
takiben ve genel bir caydırıcılık amacı ile verilemez (Derin kararı, paragraf 74).

Bu balgamda, birden fazla mahkûmiyet kararının bulunması tek başına bir anlam ifade 
etmemektedir (Polat kararı, paragraf 36).
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Sonuçlar

14(1). madde, birden fazla mahkumiyet kararına konu olmuş ve davranışları ile toplumun 
temel çıkarlarına karşı gerçek ve etkili bir tehlike haline gelmiş bir Türk vatandaşı hakkın-
da sınırdışı etme kararı alınmasına engel olmaz. Temel yargılamada böyle bir durumun 
söz konusu olup olmadığına ulusal mahkeme karar verecektir (Polat kararı, paragraf 39).

Orfanopoulos ve Oliveri kararında [ 29 Nisan 2004 tarihli karar, 482/01 ve 493/01 sayı-
lı davalar] (paragraf 82) Adalet Divani, 64\221 sayılı Yönerge’nin 3. Maddesinin, ulusal 
mahkemeleri diğer bir Üye Devlet vatandaşına karşı alınan sınır dışı etme kararının huku-
ka uygunluğunun incelenmesinde son resmi makam kararından sonra gerçekleşmiş olan 
ve ilgilinin şahsi davranışının kamu düzeni için teşkil edebileceği halihazırdaki tehlikenin 
ortaya çıkarabileceği sonuçlarının etkilerini büyük ölçüde azaltabilen bir durumun dikkate 
alınmasına yükümlü kılmayan bir ulusal uygulamaya engel olduğuna hükmetmiştir (Çe-
tinkaya kararı, paragraf 45).

Ulusal mahkemeler, başka bir Üye Devlet vatandaşına karşı alınan sınır dışı etme kararı-
nın hukuka uygunluğunun incelenmesinde, son resmi makam kararından sonra gerçek-
leşmiş olan ve ilgilinin şahsi davranışının kamu düzeni için teşkil edebileceği halihazırdaki 
tehlikenin ortadan kalkmasına veya dikkate değer bir şekilde azalmasına yol açan ve ilgi-
linin haklarının bu hükme dayanarak kısıtlanmasına artık cevaz vermeyen maddi unsurla-
rı dikkate almak zorundadır (Çetinkaya kararı, paragraflar 47 ve 48).

Bu nedenle ulusal mahkemeler, 64/221 sayılı Yönerge’nin 3. maddesine istinaden geti-
rilen ilkeleri, bir Türk işçisine karşı alınan sınır dışı etme kararının hukuka uygunluğunun 
incelenmesinde göz önünde bulundurmak zorundadır (Dörr ve Ünal kararı, paragraf 64). 

Failin kişisel davranışının kamu politikasına ve güvenliğine güncel, gerçek ve ağır bir teh-
dit oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesini her durum için ayrı ayrı olarak ulusal 
makamlar yapacaktır. Ayrıca söz konusu makamlar hem orantılılık prensibini hem de ilgi-
li kişinin temel haklarını gözetmek durumundadırlar. Özellikle, 14 (1).maddeye dayana-
rak sınırdışı etme kararı sadece ilgili kişinin kişisel davranışının kamu politikasının gerekli-
liklerine yönelik olarak yeni ve ağır bir tehlikeye yol açma riskine işaret etmesi durumun-
da alınabilir (bkz. Metin Bozkurt kararı, paragraf 60).
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6.3/80 sayılı ORTAKLIK KONSEYİ KARARI

Madde 1, a ve b

Bu Kararın amacına uygun olarak : 

a. (...) terimleri “aile bireyi”, (...) (EEC)1408/71 sayılı Tüzüğün 1 birinci maddesinde tanım-
landığı anlamları taşır. 

b. “İşçi” terimi; 

i. (EEC) 1408/71 sayılı Tüzüğün Ekinde (Annex V, A. Belgium) belirtilmiş olan kısıtlamala-
ra tabi, çalışan kişilerin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik sistemlerinin kollarının kapsadığı 
risklerin bir ya da daha fazlasından yararlanmak için zorunlu ya da isteğe bağlı olarak sü-
rekli bir şekilde sigortalı olan her kişiyi kapsar, 

ii. Tüm ülke sakinlerini ya da tüm çalışan nüfusu kapsayan sosyal güvenlik sistemi çatısı 
altında bu Kararda geçen sosyal güvenlik kollarının içerdiği bir ya da birden fazla risk ka-
leminden yararlanmak üzere zorunlu olarak sigortalı olan herhangi bir kişi, eğer : 

- Söz konusu sistemin ne şekilde yönetildiği ya da finanse edildiğine bağlıolarak, çalışan 
bir kişi olarak değerlendirilebiliyorsa, veya, 

- Bu ölçüt karşılanamıyorsa, çalışan kişiler için öngörülen program kapsamında, Ek’te ay-
rıntıları verilen bazı risk kalemlerinden yararlanmak amacıyla, zorunlu ya da isteğe bağlı 
olarak sürekli bir şekilde sigortalı olan kişiyi kapsar.

Genel

3/80 sayılı Karar’ın uygulanması amacı için, söz konusu Karar’ın 1(b) maddesinde yer alan 
‘işçiler’ kavramı ile 1408/71 sayılı Tüzük’ ün 1(a) maddesinde yer alan ‘işçi’ kavramı uyuş-
maktadır (Sürül kararı, paragraf 82).

1408/71 sayılı Tüzük’ ün 1(a) maddesinde yer alan işçi tanımı genel kapsama sahip bu-
lunmaktadır ve bu değerlendirme ışığında profesyonel veya ticari bir aktiviteyi yerine ge-
tirip getirmediğine bakılmaksızın bir veya daha çok Üye Devlet sosyal güvenlik yasaları 
uyarınca sigortalanmış kişiler statüsündeki bireyleri kapsamaktadır (bkz. 182/78 sayılı Pi-
erik davası [1979] ECR 1977, paragraf 4). Bu ifadenin anlamı, 1408/71 sayılı Tüzük’ ün 
1(a) maddesinde belirtilen sosyal güvenlik sistemlerinden birine göre, bu düzenlemede 
aranan koşullar altında sigortalanan kişilerdir (bkz. C-2/89 sayılı Kits van Heijningen da-
vası [1990] ECR I-1755, paragraf 9) (Sürül kararı, paragraf 85).

3/80 sayılı Karar’ın 1(a) maddesine istinaden ‘işçi ailesi’ ifadesi 1408/71 sayılı Tüzüğün 
1(f) maddesinde verilen anlama sahiptir (Sürül kararı, paragraf 83).
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Şartlar

Adalet Divanı’nın 1408/71 sayılı Tüzük ile bağlantılı olarak C-85/96 sayılı Martínez Sala 
[1998] ECR I-2691 kararının 36. paragrafında ve C-275/96 sayılı Kuusijärvi [1998] ECR 
I-3419 kararının 21. paragrafında belirttiği üzere, işçi konumuna sahip bir kişinin –bu du-
rum Türk vatandaşları için de geçerlidir- söz konusu konuma bağlanan haklardan yarar-
lanması için, bu Karar’ın 1(b) maddesinde belirtilen genel veya özel bir sosyal güvenlik sis-
temi ile zorunlu veya gönüllü olarak sadece bir riske karşı olsa dahi sigortalanmış olması 
gerekmektedir. Bu durum, ulusal mahkemenin ikinci sorusunda işaret etmiş olduğu gibi, 
ilgilinin kanuni sigorta kapsamında bulunduğu süre için söz konusu olacaktır (Sürül, pa-
ragraphs 86 and 93).

Türk vatandaşının bir sosyal güvenlik sistemi ile ilişkisi bulunmadığı süre için, aile üyesi-
nin bu Karar’ın 1(b) maddesinde belirtilen genel veya özel bir sosyal güvenlik sistemi ile 
zorunlu veya gönüllü olarak sadece bir riske karşı olsa da sigortalanmış olması durumun-
da, 3/80 sayılı Karar anlamında işçinin aile üyesi statüsüne bağlı haklardan yararlanma-
sı mümkündür. Bu koşul, ulusal mahkemenin üçüncü soruda tartıştığı gibi, ilgilinin iş ka-
zalarına karşı yapılan sigorta kapsamında olması halinde karşılanmış olacaktır (Sürül ka-
rarı, paragraf 94).

Madde 2 

Bu Karar : 

- Bir ya da daha fazla üye devletin mevzuatına tabi olan Türk uyruklu işçilere; 

- Bu işçilerin üye devletlerden birinin sınırları içinde ikamet eden aile bireylerine; 

- Bu işçilerin dul ve yetimlerine, uygulanır.
 
3/80 sayılı Karar’ın 2. maddesi içinde verilen uygulanacak kişiler tanımı, 1408/71 sayılı 
Tüzük’ün 2(1). maddesinde ortaya konulan tanım ile aynı ifadelerden esinlenmiştir (Sü-
rül kararı, paragraf 84).

Üye Devletler’den birinin mevzuatına tabi olan veya tabi olmuş Türk vatandaşları, 2. mad-
dede tanımladığı üzere, 3/80 sayılı Karar’ın kapsamında yer alan kişiler arasında yer al-
maktadır (Koçak ve Örs kararı, paragraf 33).

Madde 3 (1) 

Bu Kararın özel hükümleri saklı kalmak kaydıyla, üye devletlerden birinin sınırları içinde 
ikamet eden bu Karar kapsamındaki kişi, herhangi bir üye devletin mevzuatı ile öngörü-
len yükümlülüklere o üye devletin vatandaşlarıyla aynı koşullarda tabi olur ve yardımlar-
dan aynı koşullarda faydalanır.



61

Genel

Divan’ın, 3/80 sayılı Karar’ın 12. maddesinin doğrudan etkili olmadığı sonucuna varması-
na neden olan gerekçenin, uygulamada bu kararın uygulanabilmesi için ek düzenlemeler 
gerektiren diğer düzenlemelere de kıyasen uygulanması gerekmektedir. Ancak söz konu-
su gerekçe, bu Karar’ın 3(1).maddesinde yer alan sosyal güvenlik alanında eşit muamele 
ilkesine aktarılamamaktadır (Sürül kararı, paragraf 57).

Bu hüküm, açık, kesin ve koşulsuz ifadeler ile 3/80 sayılı Karar’ın düzenlemelerinin uy-
gulanabileceği Üye Devlet sınırları içinde yaşayan kişilere karşı vatandaşlığa dayalı ayrım-
cılık yasağını içermektedir. Söz konusu eşit muamele kuralı neticede kesin bir emri içer-
mektedir ve yapısı gereği, bir Üye Devlet’te vatandaşlığa istinaden verilen bir hakta ay-
rımcı düzenlemelerin uygulanmaması temelinde ulusal bir mahkeme önünde dayanılma-
sını mümkün kılmaktadır. Daha ileri tamamlayıcı kriterler gerekmemektedir (Sürül kara-
rı, paragraflar 62 ve 63).

3(1). madde, Karar’ın uygulandığı alanda, Üye Devlet mahkemeleri tarafından uygulan-
ma kapasitesine sahip kesin ve koşulsuz ilkeleri ortaya koymakta ve bu nedenle bireylerin 
yasal konumlarına hükmetmektedir. Bu hüküm ile ilgili olarak doğrudan etki ile anlatıl-
mak istenen, uygulandığı kişilerin Üye Devlet mahkemeleri önünde buna dayanma hak-
larının bulunduğudur (Sürül kararı, paragraf 74).

3/80 sayılı Karar, 3(1). maddedeki eşit muamele prensibine bir istisna getirmediği gibi bir 
kısıtlama da koymamaktadır. Söz konusu prensibin esas doğasından dolayı, 1408/71 sa-
yılı Tüzük’ün 3(1). maddesinden kelimesi kelimesine alınan ve ayrıca Anlaşma’nın 9. ve 
Topluluk Antlaşması’nın 6. maddelerinde [yeni madde 18 ABİDA] de tezahür eden ve bu 
prensibe istisna getirilmesine izin veren çekincenin varlığı söz konusu hükmün doğrudan 
uygulanabilirliğini etkilemez (bu bağlamda, bkz. daha önce zikredilen Sevince kararı, pa-
ragraf 25) (Sürül, paragraf 68).

3(1). madde kapsamında getirilen kural, Karar’ın diğer hükümleri tarafından etkilenmez 
(Sürül kararı, paragraf 73).

3(1). maddenin bu yorumu, Adalet Divanı’nın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Cezayir 
Demokratik Cumhuriyeti arasında imzalanan Ortaklık Anlaşması’nın 39. maddesinde ve 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Fas Krallığı arasında imzalanan Ortaklık Anlaşması’nın 
41(1). maddesinde yer alan eşit muamele ilkesi ile ilgili olarak vermiş olduğu kararlar 
(bkz. Kziber, [Case C-18/90, ECR I-199] kararı, paragraflar 15-23) ile de doğrulanmak-
tadır . Söz konusu yerleşmiş içtihat hukukuna göre, Cezayir ve Fas vatandaşlarına sos-
yal güvenlik alanında ev sahibi Üye Devlet vatandaşları ile karşılaştırıldığında vatandaş-
lığa dayalı her türlü ayrımcılığın yasaklandığı bu düzenlemeler Ortaklık Konseyi’nin, 39. 
ve 41. maddelerde ifade edilen ilkelerin uygulanması ile ilgili olan AET-Cezayir Ortaklık 
Anlaşması’nın 40(1). ve AET-Fas Ortaklık Anlaşması’nın 42(1). maddelerinin tamamlan-
ması ile ilgili bulunan düzenlemeleri henüz kabul etmemiş olmasına rağmen doğrudan 
etkilidir (Sürül kararı, paragraflar 65 ve 66). [Ayrıca Adalet Divanı şu davalarda vermiş ol-
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duğu kararlara atıf yapmaktadır: C-58/93 sayılı Yousfi [1994] ECR I-1353 davası, parag-
raflar 16-19; C-103/94 sayılı Krid [1995] ECR I-719 davası, paragraflar 21 -24; C-126/95 
sayılı Hallouzi-Choho/Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank [1996] ECR I-4807 dava-
sı, paragraflar 19 ve 20; ve C-113/97 sayılı Babahenini [1998] ECR I-183 davası, parag-
raflar 17 ve 18].

Yerleşik içtihata göre, eşit muamele kuralları yalnızca vatandaşlık temeline dayalı açık ay-
rımcılığı yasaklamamakta, aynı zamanda diğer ayrımcılık kriterlerinin uygulanması sure-
tiyle, aynı sonuca götüren bütün gizli ayrımcılık türlerini de yasak kapsamına almakta-
dır (bkz, aynı anlamda, C-190/98 sayılı Volker Graf/Filzmoser Maschinenbau [2000] ECR 
I-0000 davasında Adalet Divanı’nın vermiş olduğu karar, paragraf 14) (Koçak ve Ors ka-
rarı, paragraf 39).

3(1). maddenin yükümlülüğü sadece ikamet edilen Üye Devlet’e değil, aynı zamanda 
Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik alanında haklar edindiği veya sigortalılık, ikamet 
veya çalışma zamanlarını geçirdiği diğer devletlere de teşmil etmektedir (Öztürk kara-
rı, paragraf 51).

Bu yorum söz konusu Karar’ın, ‘bir ya da daha fazla Üye Devlet’in mevzuatına tabi olan 
veya olmuş olan’ işçileri de içine alan kapsamını tanımlayan 3/80 sayılı Karar’ın 2. mad-
desi tarafından da desteklenmektedir (Öztürk kararı, paragraf 52).

Bir Türk vatandaşı, halihazırda başka bir Üye Devlet’te ikamet etse de, buraya taşınmadan 
önce diğer bir Üye Devlet’te geçirmiş olduğu sigortalılık süreleri nedeniyle bu Üye Dev-
let makamlarının karşısında bir emeklilik hakkının yaratılması için 3/80 sayılı Karar’ın 3(1). 
maddesine dayanabilecektir (Öztürk kararı, paragraf 53).

Bir Türk vatandaşının sadece 3/80 sayılı Karar’ın 3(1). maddesindeki uyruğa dayalı ayrım-
cılık yasağı ilkesi ile Üye Devlet kanunlarının birlikte uygulanmasını talep etmesi halinde, 
bu durum Üye Devletler’deki farklı sürelerin toplanması, farklı yetkili kurumlar tarafın-
dan ödenen yardımların üst üste gelmemesi, uygulanacak ulusal kanunun belirlenmesi 
ile özellikle ilgili olan teknik yapıya sahip problemlere yol açmamaktadır. Bu iddia Konsey 
tarafından henüz kabul edilmemiş bulunan koordinasyon düzenlemelerine başvurmaya 
gerek duyulmaksızın da incelenebilir (Sürül kararı, paragraph 58).

Şartlar

İkamet hakkına veya iznine sahip olma ile ilgili şartın ilgili Üye Devlet vatandaşına uygu-
lanmamasından dolayı, kişinin geçici bir süre için ikamet ettiği durumlarda bile, söz ko-
nusu şart yapısı itibariyle sadece yabancıları kapsamakta olup dolayısıyla bu şartın uygu-
lanması uyrukluğa dayalı eşit olmayan bir muameleye yol açmaktadır (Sürül kararı, parag-
raf 102). [Söz konusu dava belli bir amaç için Almanya’da kalmasına izin verilen bir Türk 
vatandaşı ile ilgiliydi; fakat bu Türk vatandaşı orada çocuğu ile birlikte ikamet etmektey-
di ve aile yardımlarına hak kazanılması için ilgili mevzuat tarafından Alman vatandaşları-
na getirilen bütün şartları yerine getirmişti.]



63

Bir Üye Devlet’in 3/80 sayılı Karar kapsamındaki bir Türk vatandaşına, bir yardımdan ya-
rarlanabilmesi için özel tipte bir ikamet belgesini gerekli kılması, halbuki bu tip bir bel-
genin kendi vatandaşlarından istemiyor olması durumunda, bu uygulama söz konusu 
Karar’ın 3(1). maddesi anlamında bir ayrımcılığa sebep olmaktadır (Sürül kararı, parag-
raf 103).

İlgili kişinin sosyal güvenlik kuruluşuna yaptığı ilk bildirimde yer alan tarihi geçerli doğum 
tarihi olarak kabul eden ve bir başka doğum tarihinin göz önüne alınması durumunu bil-
dirim tarihinden önce verilen orijinal bir belgeye dayanması şartına bağlayan bir düzen-
leme, ilgili işçinin uyrukluğuna bakılmaksızın uygulanır (Koçak ve Örs kararı, paragraflar 
32 and 40).

3/80 sayılı Karar’ın 3(1). maddesinde yer alan uyrukluk temeline dayalı ayrımcılık yasağı 
ilkesi, sosyal güvenlik numarasının oluşumu ve emeklilik aylığı verilmesi için doğum tari-
hinin belirlenmesine ilişkin düzenleme yapan bir Üye Devlet’in, nüfusa ilişkin Türk mev-
zuatının uygulanma şeklini ve mevzuattan kaynaklanan özel durumları hesaba katması-
na izin vermemektedir (Koçak ve Örs kararı, paragraf 51).

Üye Devlet mevzuatına göre erken yaşlılık emekliliğine hak kazanılabilmesi için bir ön ko-
şul olan yeterlilik tarihinden önce belirli bir zaman süresince bir Üye Devlet’in işsizlik si-
gortası yardımlarından faydalanmış olma şartı, o Üye Devlet vatandaşları tarafından söz 
konusu Üye Devlet’te çalışmış olan göçmen Türk işçilerine kıyasla daha kolay bir biçimde 
yerine getirilebilmektedir. Bu bağlamda, bahsi geçen ulusal kuralın uygulamada bu göç-
men işçilerin önemli bir kısmını etkilemiş olduğunun tespitine ihtiyaç bulunmamaktadır. 
Söz konusu kuralın böyle bir etkiyi doğurmaya uygun olduğunun saptanması yeterlidir 
(bkz., kıyasen, C-237/94 sayılı O’Flynn [1996] ECR I-2617 davası, paragraf 21). Bu tarz 
hukuk kuralları doğrudan uyrukluğa dayanmasa dahi ayrımcı bir muameleye sebep ola-
caktır (Öztürk kararı, paragraflar 56-58).

Asgari yeterlilik süresi muhafaza edilmesi veya yeniden başlaması bakımından değişik 
Üye Devletler’de geçirilen sürelerin birlikte hesaplanmasına ilişkin teknik kurallar tara-
fından kapsanan sigortalılık süresi olarak değerlendirilemez. ilgili kişinin gerçek anlamda 
belirli bir süre için iş aramış olduğunu ve fakat işgücü piyasasına yeniden entegre olmak 
noktasında zorluklarla karşılaştığı ortaya koymasını sağlamayı amaçlayan bu koşullar nor-
mal emeklilik hakkına bağlanan koşullardan tamamen farklıdır. Normal emekliliğin şart-
ları tamamen 3(1).maddede yer alan ayrımcılık yasağı prensibinin kapsamında yer almak-
tadır (bkz., kıyasen, 12 Şubat 2003 tarihli ve C-23/02 sayılı Alami [2003] ECR I-399 kara-
rı, paragraf, 38) (Öztürk kararı, paragraf 65)

3(1). madde, işçinin emeklilik başvurusunu yapmadan önce belirli bir zaman süresince sa-
dece bu Üye Devlet’in yardımlarını almış olması halinde işsizlik yüzünden bir erken yaşlı-
lık emekliliği hakkını öngören bir Üye Devlet’in hukuk kurallarının uygulanmasına engel 
oluşturmaktadır (Öztürk kararı, paragraf 68).
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Sonuçlar

3(1). maddeye göre, bir Üye Devlet sınırları içersine bir göçmen Türk işçisinin aile bütün-
lüğünün sağlanması için girmesine izin verilen ve bu işçi ile yasalara uygun olarak ikamet 
eden bir Türk vatandaşı, ev sahibi Üye Devlet’te bu devletin ilgili vatandaşları ile aynı ko-
şullarda yasalarca belirlenen sosyal güvenlik yardımlarından yararlanmalıdır (Sürül kara-
rı, paragraf 98).

Bu kararın açıklanmasından önce [Sürül] kesin olarak belirlenmiş hukuki ilişkiler, dola-
yısıyla davalar, tekrar açılmaları durumunda geçmişe etkili olarak Üye Devletler’in sos-
yal güvenlik sistemlerinin finansmanını karmaşaya sürüklüyorsa, hukuki kesinlik kavramı-
nın öneminden dolayı söz konusu davalar tekrardan açılamazlar. Bununla birlikte, kara-
rın açıklandığı tarihten önce bu prosedüre dahil olan veya karşı iddiada bulunan kişilerin 
çıkarlarının korunması için bu kararın etkilerinin sınırlanmasına dahil istisna kabul etmek 
uygun olacaktır (Sürül kararı, paragraf 111 ve 112).

Madde 4 (1) 

Bu Karar, sosyal güvenliğin aşağıdaki dallarına ilişkin tüm mevzuata uygulanır: 
a. Hastalık ve analık yardımları; 
b. Malüllük yardımları (iş görebilme kapasitelerini yükseltmek için yapılan yardımlar dahil) 
c. Yaşlılık yardımları; 
d. Dul ve yetim yardımları; 
e. İş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik yardımlar; 
f. ölüm ödenekleri; 
g. İşsizlik yardımı; 
h. Aile yardımları.

4(1). maddesinde değinilen sosyal güvenliğin değişik dallarında sigortalılık sürelerinin be-
raber hesaplanması kuralının, (Ortaklık) Konsey’in bu Karar’ın uygulanması için 574/72 
sayılı Tüzük’de değinilen önlemler gibi zaruri tamamlayıcı önlemleri alıncaya kadar doğ-
rudan etkisi mevcut bulunmamaktadır (Öztürk kararı, paragraflar 54, 59 ve 60).

Çocuk için yapılan aile ödeneği 3/80 sayılı Karar’ın 4(1)(h). maddesi anlamında aile yar-
dımlarını oluşturmaktadır ve böylece söz konusu maddenin kapsamında yer almaktadır 
(Sürül kararı, paragraf 75).

Emekli aylığı başlangıcını belirleyen doğum tarihi konusunda Üye Devlet’in mevzuatı, 
3/80 sayılı Karar’ın 4(1)(c). maddesinde bahsedilen sosyal güvenlik konularından birine 
ilişkin bir düzenlemedir ve bu maddenin kapsamına giren konulardandır (Koçak ve Ors, 
paragraf 34).

Madde 12 

Sırayla veya değişimli olarak iki veya daha fazla üye devletin mevzuatına tabi olan bir işçinin 
yardım hakları, (EEC) 1408/71 sayılı Tüzüğün 37(1)’in ilk cümlesi ve (2), 38 ila 40’ıncı mad-
deleri, 41(1), (a), (b), (c) ve (e) ve (2) maddesi ve 42 ve 43’üncü maddelerine göre belirlenir. 



65

Bununla birlikte: 

a. (EEC) 1408/71 sayılı Tüzüğün 39(4) maddesinin uygulanmasında, Topluluk içinde veya 
Türkiye’de ikamet eden ailelerin, çocuklar dahil tüm bireyleri, dikkate alınır; 
b. Bu Tüzüğün 40’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasında, (EEC) 1408/71 sayılı Tüzüğün 3’üncü 
Bölüm, III. Başlık hükümlerine yapılan atıf, bu Kararın 3’üncü Bölüm, III. Başlık hükümle-
rine yapılan atıf ile değiştirilir.

Konsey tarafından 3/80 sayılı Karar’ın uygulanması için zaruri olan ek önlemler kabul edil-
mediği sürece, 12. madde Üye Devletler’in sınırlarında doğrudan etkiye sahip değildir ve 
bu nedenle söz konusu madde, bireylere ulusal mahkemeler önünde kendisine dayanma 
hakkı vermemektedir (Taflan-Met kararı, paragraf 38).

Divan’ın, 3/80 sayılı Karar’ın 12. maddesinin doğrudan etkili olmadığı sonucuna varması-
na neden olan gerekçenin, uygulamada bu kararın uygulanabilmesi için ek düzenlemeler 
gerektiren diğer düzenlemelere de kıyasen uygulanması gerekmektedir. Ancak söz konu-
su gerekçe, bu Karar’ın 3(1). maddesinde yer alan sosyal güvenlik alanında eşit muame-
le ilkesine aktarılamamaktadır (Sürül kararı, paragraf 57).

Madde 13 

İki veya daha fazla üye devletin mevzuatına tabi olan bir işçinin veya onun ölümü ha-
linde geride kalanların yardım hakları, (EEC) 1408/71 sayılı Tüzüğün 44’üncü maddenin 
2’nci fıkrasının ilk cümlesine, 45, 46(2), 47, 48, 49 ve 51’inci maddelerine göre belirlenir. 

Bununla birlikte: 

a. (EEC) 1408/71 sayılı Tüzüğün 46’ncı maddenin 2’nci fıkrası, söz konusu Tüzüğün 
45’inci maddesine başvurma gereği olmaksızın bu yardımlara hak kazanma şartlarının 
yerine getirilmiş olması halinde de uygulanır; 
b. (EEC) 1408/71 sayılı Tüzüğün 47’nci maddenin 3’üncü fıkrası uygulanmasında, ailenin 
Toplulukta veya Türkiye’de ikamet eden çocuklar dahil tüm bireyleri dikkate alınır; 
c. (EEC) 1408/71 sayılı Tüzüğün 49(1)(a) ve (2) ve 51’inci maddelerinin uygulanmasında, 
46’ncı maddeye yapılan atıf, 46’ncı maddenin 2’nci fıkrasındaki atıf ile değişitirilir.
Konsey tarafından 3/80 sayılı Karar’ın uygulanması için zaruri olan ek önlemler kabul edil-
mediği sürece, 13. madde Üye Devletler’in sınırlarında doğrudan etkiye sahip değildir ve 
bu nedenle söz konusu madde, bireylere ulusal mahkemeler önünde kendisine dayanma 
hakkı vermemektedir (Taflan-Met kararı, paragraf 38).

Divan’ın, 3/80 sayılı Karar’ın 13. maddesinin doğrudan etkili olmadığı sonucuna varması-
na neden olan gerekçenin, uygulamada bu kararın uygulanabilmesi için ek düzenlemeler 
gerektiren diğer düzenlemelere de kıyasen uygulanması gerekmektedir. Ancak söz konu-
su gerekçe, bu Karar’ın 3(1). maddesinde yer alan sosyal güvenlik alanında eşit muame-
le ilkesine aktarılamamaktadır (Sürül kararı, paragraf 57).



66

Ek 1. AET-Türkiye ortaklık hukukunun ilgili hükümlerinin metinleri

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma

Türk halkı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde bir araya gelmiş halklar arasında gittik-
çe daha sıkı bağlar kurmaya AZİMLİ OLARAK;

Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’ndaki yaşama şartlarının, hızlandırılmış bir eko-
nomi ilerleyişi ve uyumlu bir alış veriş genişlemesi ile devamlı olarak iyileşmesini, böyle-
ce Türkiye ekonomisi ile Topluluk üyesi Devletlerin ekonomileri arasındaki arayı azaltma-
yı sağlamaya KARARLI OLARAK;

Türk ekonomisinin kalkınmasının ortaya koyduğu özel sorunları ve belli bir sürede 
Türkiye’ye bir ekonomik yardım yapılması gerekliliğini GÖZÖNÜNDE BULUNDURARAK;

Türk halkının yaşama seviyesini iyileştirme çabasına, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun geti-
receği desteğin, ileride Türkiye’nin Topluluğa katılmasını kolaylaştıracağını KABUL EDEREK;

Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Antlaşma’nın esindiği ülküyü birlikte izliyerek, ba-
rış ve hürriyet güvencesini pekleştirmeye AZMEDEREK;

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran Antlaşma’nın 238. maddesi uyarınca Türkiye ile 
Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık yaratan bir anlaşma aktini KARARLAŞTIR-
MIŞLAR ve bunun için

[......................]

tam yetki ile atamışlardır. Adları geçenler, yetki belgelerinin karşılıklı olarak verilmesin-
den ve bunların usul ve şekil bakımından uygunluklarının anlaşılmasından sonra, aşağı-
daki hükümler üzerinde uyuşmuşlardır;

KISIM I: İlkeler

Madde - 1.

Bu Antlaşma ile Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık kurulmuş-
tur.

Madde - 2.

1. Anlaşma’nın amacı, Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının 
çalıştırılma seviyesinin ve yaşama şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile gö-
zönünde bulundurarak, Taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve denge-
li olarak güçlendirmeyi teşvik etmektir.
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2. Yukarıdaki fıkrada belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için 3, 4 ve 5. maddelerde 
gösterilen şartlara ve usullere göre bir gümrük birliğinin gittikçe gelişen şekilde kurulma-
sı öngörülmüştür.

3. Ortaklığın:

a) Bir hazırlık dönemi,

b) Bir geçiş dönemi,

c) Bir son dönemi,
vardır.

Madde - 3.

1. Hazırlık döneminde Türkiye, geçiş dönemi ve son dönem boyunca kendisine düşecek 
yükümlülükleri üstlenebilmek için, Topluluğun yardımı ile ekonomisini güçlendirir.

Bu hazırlık dönemine ve özellikle Topluluğun yardımına ilişkin uygulama usulleri, 
Anlaşma’ya ekli Geçici Protokol ile Mali Protokol’de belirtilmiştir.

2. Hazırlık döneminin süresi, Geçici Protokol’de öngörülen usullere uygun uzatma dışın-
da, beş yıldır.

Geçiş dönemine, Geçici Protokol’ün 1. maddesinde öngörülen şartlara ve usullere uyu-
larak geçilir.

Madde - 4.

1. Geçiş döneminde Akit Taraflar, karşılıklı ve dengeli yükümlülükler esası üzerinden:

- Türkiye ile Topluluk arasında bir gümrük birliğinin gittikçe gelişen şekilde yerleşmesini,

Ortaklığın iyi işlemesini sağlamak için Türkiye’nin ekonomik politikalarının Topluluğunki-
lere yaklaştırılmasını, bunun için de gerekli ortak eylemlerin geliştirilmesini sağlar.

2. Bu dönemin süresi, birlikte öngörülebilecek istisnalar saklı kalmak üzere, on iki yılı ge-
çemez. Bu istisnalar, gümrük birliğinin makûl bir süre içinde kurulup tamamlanmasına 
engel olamaz.

Madde - 5.

Son dönem gümrük birliğinin dayanak ve Akit Tarafların ekonomi politikaları arasındaki 
koordinasyonun güçlendirilmesini gerektirir.



68

Madde - 6.

Ortaklık rejiminin uygulanmasını ve gittikçe gelişmesini sağlamak için Akit Taraflar, An-
laşma ile verilen görevlerin sınırları içinde eylemde bulunan bir Ortaklık Konseyi’nde top-
lanırlar.

Madde - 7.

Akit Taraflar, bu Anlaşma’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayıcı her 
türlü genel ve özel tedbirleri alırlar.

Taraflar, Anlaşma hedeflerinin gerçekleştirilmesini tehlikeye düşürülebilecek her türlü 
tedbirden sakınırlar.

KISIM II: Geçiş döneminin uygulanmaya konması

Madde - 8.

4. maddede anılan amaçların gerçekleşmesi için Ortaklık Konseyi, geçiş döneminin baş-
lamasından önce ve Geçici Protokolün 1. maddesinde öngörülen usule göre, Topluluğu 
kuran Antlaşma’nın kavradığı ve gözönünde bulundurulması gereken alanlarla, özellikle 
bu kısımda gözetilenlere mahsus hükümlerin uygulama şartlarını, usullerini, sıra ve süre-
lerini yararlı görülecek her türlü korunma kurallarını tespit eder.

Madde - 9.

Akit Taraflar, Anlaşma’nın uygulanma alanında, 8. maddenin uygulanması ile ilgili olarak 
ortaya konabilecek özel hükümler saklı kalmak üzere, uyrukluk dolayısıyla uygulanan her 
türlü ayrımın, Topluluğu kuran Anlaşmanın 7. maddesinde anılan ilke uyarınca yasak ol-
duğunu kabul ederler.

BÖLÜM 1: Gümrük Birliği

Madde - 10.

1. Anlaşma’nın 2. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen gümrük birliği, mal alış verişleri-
nin tümünü kavrar

2. Gümrük Birliği

- Topluluk üyesi Devletlerle Türkiye arasında, ithalâtta olduğu gibi ihracatta gümrük ver-
gileri ve eşit etkili resimlerin ve miktar kısıtlamalarının, milli üretime, Anlaşmanın hedef-
lerine aykırı bir koruma sağlamayı gözeten eşit etkili başka her türlü tedbirin yasaklan-
masını
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- Türkiye’nin üçüncü memleketlerle ilişkilerinde Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesi’nin ka-
bulünü ve Toplulukça dış ticaret konusunda uygulanan sair mevzuata yaklaşmayı kapsar

BÖLÜM 2: Tarım

Madde - 11.

1. Ortaklık rejimi, Topluluğun ortak tarım politikasını gözönünde bulunduran özel usulle-
re göre, tarımı ve tarım ürünleri alış verişini de kavrar

2. Tarım ürününden, Topluluğu kuran Antlaşma’nın II. Ekinin konusu olan ve sözü edilen 
Antlaşma’nın 38. maddesinin 3. fıkrası hükümlerinin uygulanması ile halen tamamlanmış 
bulunan listede sayılı ürünler anlaşılır

BÖLÜM 3: Ekonomik nitelikteki sair hükümler

Madde - 12.

Akit Taraflar, aralarında serbest işçi akımını kademeli olarak gerçekleştirmek için, Top-
luluğu kuran Antlaşma’nın 48, 49 ve 50. maddelerinden esinlenmekte uyuşmuşlardır.

Madde - 13.

Akit Taraflar, yerleşme serbestliği kısıtlamalarını aralarında kaldırmak için, Topluluğu ku-
ran Antlaşma’nın 52 ilâ 56. (Dahil) maddeleri ile 58. maddesinden esinlenmekte uyuş-
muşlardır.

Madde - 14.

Akit Taraflar, hizmet edimi serbestliği kısıtlamalarını aralarında kaldırmak için, Toplulu-
ğu kuran Antlaşma’nın 55, 56 ve 58 ilâ 65. (Dahil) maddelerinden esinlenmekte uyuş-
muşlardır.
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Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan 
Anlaşmaya Katma Protokol

[........................]

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık Yaratan Anlaşma’nın ortaklı-
ğın hazırlık döneminden sonra bir geçiş dönemi öngördüğünü gözönünde bulundurarak,

Ortaklık Anlaşması hedeflerine uygun olarak, Hazırlık döneminin Türkiye ile Avrupa Eko-
nomik Topluluğu arasında genellikle ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine ve özellikle ti-
cari alışverişlerin gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulunduğunu kaydederek,

Hazırlık döneminden geçiş dönemine intikal için şartların bir araya geldiği kanısına vararak,

Söz konusu geçiş döneminin gerçekleşme şartları, usulleri, sıra ve süreleri ile ilgili hüküm-
lerini bir katma protokol ile tespit etmeye, azmederek,

Geçiş dönemi süresince Akit Taraflar’ın, karşılıklı ve dengeli yükümler esası üzerinden 
Türkiye ile Topluluk arasında bir gümrük birliğinin gitgide yerleşmesini ve ortaklığın iyi iş-
lemesini sağlamak amacıyla, Türkiye’nin ekonomik politikalarının Topluluğunkilere yak-
laştırılmasını ve bunun için gerekli ortak eylemlerin geliştirilmesini sağlayacaklarını gözö-
nünde tutarak,

[.............]

Tam yetki ile atamışlardır. Adları geçenler, yetki belgelerinin karşılıklı olarak verilmesin-
den ve bunların usul ve şekil bakımından uygunluklarının anlaşılmasından sonra,

Ortaklık Anlaşması’na eklenen aşağıdaki hükümler üzerinde uyuşmuşlardır:

[....................]

KISIM II: Kişilerin ve hizmetlerin dolaşımı

BÖLÜM I: İşçiler

MADDE - 36.

Türkiye ile Topluluk üyesi Devletler arasında işçilerin serbest dolaşımı, Ortaklık 
Anlaşması’nın 12. maddesinde yer alan ilkelere uygun şekilde, Anlaşma’nın yürürlüğe gi-
rişinden sonraki onikinci yılın sonu ile yirmiikinci yılın sonu arasında kademeli olarak ger-
çekleştirilecektir.

Ortaklık Konseyi bu konuda gerekli usulleri kararlaştıracaktır.
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MADDE - 37.

Her Üye Devlet, Topluluk’ta çalışan Türk uyruklu işçilere, çalışma şartları ve ücret bakımın-
dan, Topluluk üyesi diğer devletler uyruklu işçilere göre uyrukluktan ötürü herhangi bir 
farklı işleme yer vermeyen bir rejim tanır.

[...]

MADDE - 39.

1. Bu Protokol’ün yürürlüğe girişinin birinci yılının bitiminden önce, Ortaklık Konseyi, 
sosyal güvenlik alanında, Topluluk içinde yer değiştiren Türk uyruklu işçiler ve bunların 
Topluluk’ta oturan aileleri yararına hükümler tespit eder.

2. Bu hükümler, tespit edilecek usullere göre, Türk uyruklu işçilere yaşlılık, ölüm ve sa-
katlık gelir ve aylıkları ile işçi ve Topluluk içinde oturan ailesine sağlanan sağlık hizmetle-
ri yönünden, çeşitli üye Devletlerde geçen sigorta veya çalışma sürelerinin birleştirilmesi-
ne imkan verecektir. Bu hükümler, Topluluk Üyesi Devletler için, Türkiye’de geçmiş süre-
leri göz önünde tutmak zorunluluğu yaratmaz.

3. Yukarıda belirtilen hükümler, işçinin ailesinin Topluluk içinde oturmaması halinde, aile 
yardımlarının ödenmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır.

4. 2. fıkranın uygulanması sonucu kararlaştırılan hükümler uyarınca hak kazanılan yaşlı-
lık, ölüm ve sakatlık gelir ve aylıkları Türkiye’ye gönderilebilecektir.

5. Bu maddede belirtilen hükümler, Türkiye ile Topluluk Üyesi Devletler arasındaki ikili an-
laşmalardan doğan hak ve yükümleri, bunlar Türk uyruklular yararına daha elverişli bir re-
jim öngördükleri ölçüde değiştirmez.

[...]

BÖLÜM II: Yerleşme hakkı, hizmetler ve ulaştırma

MADDE - 41.

1. Akit Taraflar, aralarında, yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edimine yeni kısıtlama-
lar koymaktan sakınırlar.

2. Ortaklık Konseyi, Ortaklık Anlaşması’nın 13. ve 14. maddelerinde yer alan ilkelere uy-
gun olarak, Akit Taraflar’ın yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edimindeki kısıtlamaları 
aralarında gitgide kaldırmalarında uygulanacak sıra, süre ve usulleri tespit eder.
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Ortaklık Konseyi, söz konusu sıra, süre ve usulleri, çeşitli faaliyet dalları için bu alanlarda 
Topluluğun daha önce koyduğu hükümleri ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal alanlarda-
ki özel durumunu göz önüne alarak, tespit eder. Üretim ve alışverişlerin gelişmesine özel-
likle katkıda bulunan faaliyetlere öncelik verilir.

[...]

KISIM IV: Genel ve son hükümler

[...]

MADDE - 59.

Bu Protokol’ün kapsamına giren alanlarda, Türkiye üye devletlerin, Topluluğu kuran Ant-
laşma uyarınca birbirlerine tanıdıklarından daha elverişli bir işlemden yararlanamaz.

[...]

Ortaklığın Geliştirilmesine ilişkin 19 Eylül 1980 tarihli 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı 

ORTAKLIK KONSEYİ, 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasında bir Ortaklık yaratan Anlaşmayı göz 
önünde bulundurarak, 

Ortaklığın canlandırılması ve geliştirilmesinin, 5 Şubat 1980’de kararlaştırıldığı üzere, Or-
taklığın tüm güncel sorunlarını kapsaması ve bu sorunların çözümlerinin araştırılmasın-
da, Topluluk ve Türkiye arasındaki ortaklık bağlarının özel durumunun hesaba katılması-
gerektiğini dikkate alarak; 

Tarım alanında, Topluluğa ithal edilen Türk ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin 
kaldırılmasının arzu edilen sonucu elde etmeyi ve Türkiye’nin Topluluğun genişlemesi-
nin etkileri ile ilgili kaygılarını hafifletmeyi sağlayacağını; tarım ürünlerinin serbest dolaşı-
mının gerçekleşmesi için gerekli ön koşul olan Katma Protokolun 33’üncü maddesindeki 
hükümlerin uygulamaya konmasının ayrıca gerektiğini; getirilen düzenlemelerin Toplu-
luğun ortak tarım politikası ilkelerine ve mekanizmalarına riayet edilerek uygulanma zo-
runluluğunu dikkate alarak; 

Sosyal alanda, Taraflardan herbirinin uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde, yukarıda-
ki mülahazaların, işçilerin ve aile bireylerinin t‚bi olduğu rejimi, 2/76 sayılı Ortaklık Kon-
seyi Kararı ile getirilen düzenlemelerin ilerisine götürmeyi gerekli kılacağını; öte yandan 
sosyal güvenliğe ve genç işçilerin değişimine ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiğini 
dikkate alarak; 
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Ortaklığın gelişmesinin, Ortaklık Anlaşmasının hedeflerini, özellikle Türkiye’nin değişik 
sektörlerdeki ekonomik kalkınmasına Topluluk desteği sağlamak yoluyla, gerçekleştir-
meyi kolaylaştıracak ekonomik, teknik ve mali iş birliğinin tesisini gerekli kılacağını dik-
kate alarak, 
 
Aşağıdaki gibi karar vermiştir :

BÖLÜM II: SOSYAL HÜKÜMLER

Madde 6 İstihdamdan sonraki haklar

1. Aile bireylerinin serbestçe işe girmelerine ilişkin 7.nci madde hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, bir üye devletin işgücü piyasasına yasal olarak dahil bulunan bir Türk işçisi :
- O üye devlette bir yıllık yasal çalışmadan sonra, eğer iş mevcut ise, aynı işverenin yanın-
da çalışma iznini yeniletme hakkına sahiptir;
- O üye devlette, üç yıllık yasal işten sonra ve Topluluk üye devletleri işçilerine tanınan 
öncelik saklı kalmak kaydıyla, dilediği bir işveren yanında, ancak aynı meslek için, o üye 
devletin iş bulma kurumlarına kayıtlı ve normal şartlarda yapılmış bir iş teklifine başvur-
ma hakkına sahiptir;
- O üye devlette, dört yıllık yasal çalışmadan sonra, dilediği bütün ücretli işlere serbestçe 
girme hakkına sahiptir.
2. Yıllık izinler ile analık, iş kazası veya kısa süreli hastalık nedenlerinden kaynaklanan de-
vamsızlıklar, yasal çalışma süreleri olarak kabul edilir. Yetkili makamlar tarafından usulü-
ne uygun biçimde belgelenmiş iradi olmayan işsizlik süreleri ile hastalıktan kaynaklanan 
uzun süreli devamsızlıklar, yasal çalışma süresine dahil edilmemekle birlikte, daha önceki 
çalışma süresinde kazanılmış hakları da etkilemez.
3. 1.inci ve 2.nci fıkraların uygulama usulleri, ulusal mevzuatlar uyarınca tespit edilir.

Madde 7 Aile üyeleri

Bir üye devletin işgücü piyasasına yasal olarak dahil bulunan bir Türk işçisinin onunla bir-
likte oturma hakkına sahip bulunan aile bireyleri :
- O üye devlette üç yıl ikamet ettikten sonra, . Topluluk üye devletleri işçilerine tanınan 
öncelik saklı kalmak kaydıyla . her türlü işe başvurmak hakkına sahiptirler;
- O üye devlette beş yıl ikamet ettikten sonra, diledikleri bütün ücretli işlere serbestçe gir-
me hakkına sahiptirler.

Ev sahibi ülkede mesleki bir eğitim programını tamamlayan Türk işçi çocukları, bu üye 
devletteki oturma sürelerine bakılmaksızın, anne veya babasından birinin ilgili üye devlet-
te en az üç yıldır yasal olarak çalışıyor olması kaydıyla, söz konusu üye devlette, her tür-
lü işe başvurabilir.
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Madde 8  Çalışma ile ilgili olan öncelik

1. Toplulukta bir iş teklifini, üye devletlerin işgücü piyasasında mevcut bulunan işgücüne 
yapılan çağrı ile karşılamak mümkün olmaz ve üye devletler bunu karşılamak için kendi 
kanun, tüzük veya idari tasarruf hükümleri çerçevesinde, Topluluk üyesi devletler vatan-
daşları dışındaki işçilere çağrıda bulunmaya karar verirlerse, bu konuda önceliği Türk işçi-
lerine tanımaya gayret gösterirler.
2. Bir üye devletin iş bulma kurumları, kendilerinde kayıtlı bulunan açık işleri, usulüne uy-
gun olarak kaydedilmiş Topluluk işgücü ile dolduramadıkları takdirde, söz konusu açık iş-
leri, işsiz olarak kayıtlı bulunan ve o üye devletin topraklarında yasal olarak ikamet eden 
Türk işçileri ile doldurmaya çalışırlar.

Madde 9 Eğitim

Topluluğun bir üye devletinde yasal olarak çalışmakta bulunan ebeveyni ile birlikte o üye 
devlette oturan Türk çocuklarının, bu üye devletteki genel eğitim, çıraklık eğitimi ve mes-
leki eğitim kurslarına kabul edilmelerinde, o üye devlet vatandaşlarının çocukları için iste-
nen giriş koşulları aranır. Türk çocukları, o üye devlette, bu alandaki ulusal mevzuat çer-
çevesinde sağlanan avantajlardan yararlanabilirler.

Madde 10

1. Topluluk üyesi devletler, işgücü piyasalarına yasal olarak dahil bulunan Türk işçilerine, 
ücret ve diğer çalışma koşulları bakımından, Topluluk işçilerine göre farklılık içermeyen 
bir rejim uygularlar.
2. 6.ncı ve 7.nci maddelerde yer alan hükümler çerçevesinde, 1.inci fıkrada belirtilen Türk 
işçileri ve aile bireyleri, iş ararken, iş bulma kurumlarının yardımından, Topluluk işçileri ile 
aynı şartlar altında faydalanır.

Madde 11

Türkiye.deki işgücü piyasasına yasal olarak dahil bulunan üye devlet vatandaşları ve 
onunla birlikte oturma hakkına sahip olan aile bireyleri, Türkiye.de, 6, 7, 9 ve 10.uncu 
maddelerde ön görülen hak ve avantajlardan, bu maddelerde belirtilen şartlara uymak 
kaydıyla, faydalanırlar.

Madde 12

Topluluk üyesi bir devlet veya Türkiye, kendi işgücü piyasasında bir bölge, faaliyet kolu 
veya meslek bakımından, yaşam standardını veya istihdam seviyesini ciddi bir şekilde teh-
likeye düşüren olumsuzluklarla karşı karşıya kalır veya kalma tehlikesi geçirirse, ilgili dev-
let otomatikman 6 ve 7.nci madde hükümlerini uygulamaktan kaçınabilir. İlgili devlet bu 
geçici kısıtlamayı Ortaklık Konseyi.ne bildirir.
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Madde 13

Topluluk üye devletleri ve Türkiye, kendi topraklarında yasal olarak ikamet eden ve istih-
dam edilen işçiler ve aile bireylerine uygulanan işe girme şartlarına, yeni kısıtlamalar ge-
tiremezler.

Madde 14

1. Bu Kesimde yer alan hükümler, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı neden-
lerine dayanan kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla uygulanır.
2. Bu hükümler, ulusal mevzuat veya Türkiye ile Topluluk üyesi devletler arasında mev-
cut ikili anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklere, bu mevzuat veya anlaşmalar 
kendi vatandaşları yararına daha elverişli bir rejim öngördüğü ölçüde, halel getirmezler.

[...]
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Avrupa Topluluğu’na üye devletlerin Türk işçileri ve aile bireylerine uyguladıkları 
sosyal güvenlik programlarına ilişkin 19 Eylül 1980 tarih ve 3/80 sayılı Ortaklık 
Konseyi Kararı

Ortaklık Konseyi

Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasında bir Ortaklık kuran Anlaşmayı göz önün-
de bulundurarak,
Katma Protokolü ve özellikle bu Protokolün 39.uncu maddesini göz önünde bulundura-
rak,

Aşağıdaki gibi karar vermiştir:

BAŞLIK I: GENEL HÜKÜMLER

Madde 1  Tanımlar

Bu Kararın amacına uygun olarak :
a. “Sınır işçisi”, “mevsimlik işçi”, “aile bireyi”, “dul ve yetimler”, “ikametgah”, “geçi-
ci ikamet”, “yetkili devlet”, “sigortalılık süreleri”, “çalışma süreleri”, “ikamet süreleri”, 
“tazminatlar”, “aylıklar”, “aile tazminatları”, “aile yardımları” ve “ölüm yardımları” te-
rimleri, Avrupa Toplulukları Konseyinin, bundan böyle “(EEC) 1408/71 sayılı Tüzük” ola-
rak anılacak olan, Toplulukta bağımlı olarak çalışan kişilere ve ailelerine uygulanan sosyal 
güvenlik programlarının uygulanmasına ilişkin, 14 Haziran 1971 tarihli ve (EEC)1408/71 
sayılı Tüzüğün birinci maddesinde tanımlandığı anlamları taşır.
b. “İşçi” terimi;
i. (EEC) 1408/71 sayılı Tüzüğün Ekinde (Annex V, A. Belgium) belirtilmiş olan kısıtlamala-
ra tabi, çalışan kişilerin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik sistemlerinin kollarının kapsadığı 
risklerin bir ya da daha fazlasından yararlanmak için zorunlu ya da isteğe bağlı olarak sü-
rekli bir şekilde sigortalı olan her kişiyi kapsar,
ii. Tüm ülke sakinlerini ya da tüm çalışan nüfusu kapsayan sosyal güvenlik sistemi çatısı 
altında bu Kararda geçen sosyal güvenlik kollarının içerdiği bir ya da birden fazla risk ka-
leminden yararlanmak üzere zorunlu olarak sigortalı olan herhangi bir kişi, eğer :
- Söz konusu sistemin ne şekilde yönetildiği ya da finanse edildiğine bağlı olarak, çalışan 
bir kişi olarak değerlendirilebiliyorsa, veya,
- Bu ölçüt karşılanamıyorsa, çalışan kişiler için öngörülen program kapsamında, Ekte ay-
rıntıları verilen bazı risk kalemlerinden yararlanmak amacıyla, zorunlu ya da isteğe bağlı 
olarak sürekli bir şekilde sigortalı olan kişiyi kapsar.

[...]
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Madde 2  Sigorta kapsamındaki kişiler

Bu Karar :
- Bir ya da daha fazla Üye Devlet’in mevzuatına tabi olan Türk uyruklu işçilere;
- Bu işçilerin Üye Devletler’den birinin sınırları içinde ikamet eden aile bireylerine;
- Bu işçilerin dul ve yetimlerine, uygulanır.

Madde 3  Eşit uygulama

1. Bu Kararın özel hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Üye Devletler’den birinin sınırları
içinde ikamet eden bu Karar kapsamındaki kişi, herhangi bir Üye Devlet’in mevzuatı ile
öngörülen yükümlülüklere o Üye Devlet’in vatandaşlarıyla aynı koşullarda tabi olur ve
yardımlardan aynı koşullarda faydalanır.
2. Birinci fıkra hükümleri, sosyal güvenlik kurum organlarının üyelerini seçme hakkına ya
da onların belirlenmesine katılmaya uygulanır. Ancak, bu hükümler herhangi bir Üye
Devlet’in söz konusu organların üyelerini belirleme yöntemlerine ilişkin mevzuat
hükümlerini etkilemez.

Madde 4 Kapsam dahilindeki konular

1. Bu Karar, sosyal güvenliğin aşağıdaki dallarına ilişkin tüm mevzuata uygulanır:
a. Hastalık ve analık yardımları;
b. Malüllük yardımları (iş görebilme kapasitelerini yükseltmek için yapılan
yardımlar dahil)
c. Yaşlılık yardımları;
d. Dul ve yetim yardımları;
e. İş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik yardımlar;
f. Ölüm ödenekleri;
g. İşsizlik yardımı;
h. Aile yardımları.

2. Bu Karar, primli ve primsiz genel ve özel sosyal güvenlik programlarına ve işveren veya 
gemi sahibinin, birinci fıkrada sözü edilen yardımlara ilişkin yükümlülüklerini ilgilendiren 
programlara uygulanır.
3. Bununla birlikte, III. Başlık hükümleri, üye devletlerin gemi sahibinin sorumluluğuna 
ilişkin mevzuat hükümlerini etkilemez.
4. Bu Karar, sosyal ve tıbbi yardımlar ile savaştan ve onun sonuçlarından zarar görenler 
yararına uygulanan yardım programlarına uygulanmaz.

[...]

Madde 12 Malüllük

Sırayla veya değişimli olarak iki veya daha fazla üye devletin mevzuatına tabi olan bir işçi-
nin yardım hakları, (EEC) 1408/71 sayılı Tüzüğün 37(1).in ilk cümlesi ve (2), 38 ila 40.ıncı 
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maddeleri, 41(1), (a), (b), (c) ve (e) ve (2) maddesi ve 42 ve 43.üncü maddelerine göre 
belirlenir.
Bununla birlikte:
a. (EEC) 1408/71 sayılı Tüzüğün 39(4) maddesinin uygulanmasında, Topluluk içinde veya 
Türkiye’de ikamet eden ailelerin, çocuklar dahil tüm bireyleri, dikkate alınır;
b. Bu Tüzüğün 40.ıncı maddesinin 1.inci fıkrasında, (EEC) 1408/71 sayılı Tüzüğün 3.üncü 
Bölüm, III. Başlık hükümlerine yapılan atıf, bu Kararın 3.üncü Bölüm, III. Başlık hükümle-
rine yapılan atıf ile değiştirilir.

Madde 13  Yaşlılık ve Ölüm

İki veya daha fazla üye devletin mevzuatına tâbi olan bir işçinin veya onun ölümü halin-
de geride kalanların yardım hakları, (EEC) 1408/71 sayılı Tüzüğün 44.üncü maddenin 
2nci fıkrasının ilk cümlesine, 45, 46(2), 47, 48, 49 ve 51inci maddelerine göre belirlenir.
Bununla birlikte:
a. (EEC) 1408/71 sayılı Tüzüğün 46.ncı maddenin 2.nci fıkrası, söz konusu Tüzüğün 
45.inci maddesine başvurma gereği olmaksızın bu yardımlara hak kazanma şartlarının 
yerine getirilmiş olması halinde de uygulanır;
b. (EEC) 1408/71 sayılı Tüzüğün 47.nci maddenin 3.üncü fıkrası uygulanmasında, aile-
nin Toplulukta veya Türkiye.de ikamet eden çocuklar dahil tüm bireyleri dikkate alınır;
c. (EEC) 1408/71 sayılı Tüzüğün 49(1)(a) ve (2) ve 51.inci maddelerinin uygulanmasında, 
46.ncı maddeye yapılan atıf, 46.ncı maddenin 2.nci fıkrasındaki atıf ile değişitirilir.

[...]
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EK 2 - AVRUPA ADALET DİVANI KARARLARI VE DERDEST DAVALAR
ORTAKLIK ANLAŞMASI AET-TÜRKİYE

2/76 ve 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararları ışığında işçiler ve işçilerin aile 
üyeleri ile ilgili kararlar (ikamet, çalışma ve eşit muamele hakkı)

İsim Tarih Sayı Konum
    ABAD İçtihatları 
Demirel 30.9.1987 12/86 1987, 3719  
Sevince 20.9.1990 C-192/89 1990, I-3461 
Kuş 16.12.1992 C-237/91 1992, I-6781 
Eroğlu 5.10.1994  C-355/93 1994, I-5113 
Bozkurt 6.6.1995 C-434/93 1995, I-1475 
Tetik 23.1.1997 C-171/95 1997, I-329 
Kadıman 17.4.1997 C-351/95 1997, I-2133 
Eker 29.5.1997 C-386/95 1997, I-2697 
Kol 5.6.1997 C-285/95 1997, I-3069 
Günaydın 30.9.1997 C-36/96 1997, I-5143 
Ertanır 30.9.1997 C-98/96 1997, I-5179 
Akman 19.11.1998 C-210/97 1998, I-7519 
Birden 26.11.1998 C-1/97 1998, I-7747 
Nazlı 10.2.2000 C-340/97 2000, I-957 
Ergat 16.3.2000 C-329/97 2000, I-1487 
Eyüp 22.6.2000 C-65/98 2000, I-4747 
Bıçakcı 19.9.2000 C-89/00 Pb 2001 C 95/5 
Kurz (Yüce) 19.11.2002 C-188/00 2002, I-10691 
Birlikte 8.5.2003 C-171/01 2003, I-4301 
Abatay/Şahin 21.10.2003 C-317/01 369/01 2003, I-12301 
Com./Oostenrijk 16.9.2004  C-465/01 2004, I-8291 
Ayaz 30.9.2004 C-275/02 2004, I-8765 
Çetinkaya 11.11.2004 C-467/02 2004, I-10895 
Dörr en Ünal 2.6.2005 C-136/03 2005, I-4759 
Aydınlı 7.7.2005 C-373/03 2005, I-6181 
Doğan 7.7.2005 C-383/03 2005, I-6237 
Gürol 7.7.2005 C-374/03 2005, I-6199 
Sedef 10.1.2006 C-230/03 2006, I-157 
Torun 16.2.2006 C-502/04 2006, I-1563 
Güzeli 26.10.2006 C-4/05 2006, I-10279 
Derin 18.7.2007 C-325/05 2007, I-6495 
Polat 4.10.2007 C-349/06 2007, I-8167 
Payır e.a. 24.1.2008 C-294/06 2008, I-203 
Er 25.9.2008  C-453/07  2008, I-7299 
Altun 18.12.2008 C-337/07 2008, I-10323 
Şahin  17.09.2009 C-242/06  2009, I-8465 
Bekleyen 21.1.2010 C-462/08 n.p. 
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Genç 4.2.2019 C-14/09 n.p. 
Commissie/NL 29.4.2010 C-92/07 n.p. 
Toprak & Oğuz 2.12.2010 C-300-301/09 n.p.
Metin Bozkurt 22,12.2010 C-303/08 n.p.

AET- Türkiye Ortaklık Anlaşması ve Katma Protokol’de yer alan kendi işini 
kuranların ve hizmet sağlayanların yerleşme hakkı ile ilgili kararlar 

İsim Tarih Sayı Konum
     ABAD içtihatları 
Savaş 11.5.2000 C-37/98 2000, I-2927 
Abatay/Şahin  21.10.2003 C-317/01 369/01  2003, I-12301 
Yedas Tarım/Raad 5.7.2007 C-255/06P 2007, I-94 
Tüm & Dari 20.9.2007 C-16/05 2007, I-7415 
Soysal  19.2.2009  C-228/06 n.p. 
Commissie/NL 29.4.2010 C-92/07 n.p.
 

3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararları ile ilgili kararlar (sosyal güvenlik)

 İsim Tarih Sayı Konum
     ABAD içtihatları 
 Taflan-Met 10.9.1996 C-277/94 1996, I-4085 
 Sürül 4.5.1999 C-262/96 1999, I-2685 
 Koçak 14.3.2000 C-102/98 2000, I-1287 
 Öztürk 28.4.2004 C-373/02 2004, I-3605 
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Ortaklık Anlaşması, Katma Protokol ve 1/80 ve 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararları ile ilgili derdest davalar

C-484/07 Pehlivan 
Lahey Bölge Mahkemesi, Roermond’da yapılan oturum (Hollanda), 31 Ekim 2007  
OJ 2008, C 8/14
Sonuç A.-G. Sharpston, 8 Haziran 2010

Bir Üye Devlet, ülkeye kabulünü takip eden üç yıl içinde evlenen, fakat bir Türk işçisi ile 
üç yıldır birlikte yaşayan bir aile üyesinin, 1/80 sayılı kararın 7. maddesinde yer alan ika-
met hakkını kazanmadığına kükmedebilirmi? Ve ayrıca Üye Devlet ikamet hakkını bu üç 
senelik süreden sonra geçmişe etkili olarak sonlandırabilir mi?

C-485/07 Akdas et al./Uwv
Yüksek İdare Mahkemesi (Hollanda), 5 Kasım 2007
OJ 2008, C 22/46 
Sözlü tartışma, 21 Ekim 2010

3/80 sayılı Karar’ın doğrudan etkisi bulunmakta mıdır, ve bu soruya verilen cevap olum-
lu ise, söz konusu madde uygulanırken, 19 Eylül 1980 tarihinden bu yana 1408/71 sayılı 
Tüzük’de pirim ve katkı payı ödemelerine dayanmayan yardımlara ilişkin yapılan değişik-
likler göz önünde bulundurulacak mıdır, ve Katma Protokol’ün 59. maddesinin herhangi 
bir ehemmiyeti var mıdır? Ortaklık Anlaşması’nın 9. maddesi, mesela uyrukluk bakımın-
dan dolaylı bir ayrımcılığa sebep olan yardımlar ile ilgili Hollanda mevuzatının 4a madde-
si gibi, bir Üye Devlet’in mevzuatının uygulanmasını engeller mi?

C-371/08 Örnek 
Baden Yüksek İdare Mahkemesi/Württemberg (Almanya), 14 Ağustos 2008
OJ 2008/C 285/39

Yasal konumunu 1/80 sayılı Karar’ın 7.maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinden alan 
ve Üye Devlet’te on yıldır ikamet etmekte olan bir Türk vatandaşı ile ilgili olarak, 1/80 sa-
yılı Karar’ın 14. maddesi, sınırdışı etmeye sadece kamu güvenliğinin zorunlu kıldığı du-
rumlarda izin verileceği sonucuna varacak şekilde 2004/38/EC sayılı Yönerge’nin 28(3)(a) 
maddesine uygun olarak mı yorumlanacaktır?

C-420/08 Erdil
Berlin Yüksek İdare Mahkemesi (Almanya), 23 Eylül 2008
OJ 2008/C 327/20
Yasal konumunu 1/80 sayılı Karar’ın 7.maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinden alan 
ve Üye Devlet’te doğumundan itibaren yaşamakta olan bir Türk vatandaşı, 2004/38/EC 
sayılı Yönerge’nin 28(3)(a) maddesine istinaden alınan sınırdışı etme kararına karşı özel 
korumaya dayanabilir mi?
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C-436/09  Belkıran
Federal İdare Mahkemesi (Almanya), 9 Kasım 2009
OJ 2010, C 24/26

Yasal konumunu 1/80 sayılı Karar’ın 7.maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinden alan 
ve söz konusu yasal konumun uygulandığı Üye Devlet’te on yıldır ikamet etmekte olan bir 
Türk vatandaşına sınırdışı etme kararına karşı 1/80 sayılı Karar’ın 14(1). maddesi ile sağ-
lanan koruma, Üye Devlet’in belirtmiş olduğu gibi, sınırdışı etmeye sadece kamu güvenli-
ğinin zorunlu kıldığı durumlarda izin verileceği sonucuna varacak şekilde 2004/38/EC sa-
yılı Yönerge’nin 28(3)(a) maddesine uygun olarak mı tanımlanacaktır?

C-7/10  Kahveci
Devlet Konseyi- İdare Hukuku Departmanı (Hollanda), 31 Aralık 2009 ( işleme konuş ta-
rihi 8 Ocak 2010)
OJ 2010 C 63/37

1/80 sayılı Karar’ın 7. maddesi, bir Üye Devlet’in işgücüne usulüne uygun şekilde kayıtlı 
olarak dahil olan bir Türk işçisinin aile üyeleri, söz konusu işçi bir kere ev sahibi Üye Dev-
let vatandaşlığını Türk vatandaşlığını da bırakmaksızın elde etmiş ise söz konusu hükme 
başvuramayacaktır anlamına gelecek şekilde mi yorumlanmalıdır, ve ilgili Türk işçisinin ev 
sahibi Üye Devlet vatandaşlığını kazandığı zamanın bir önemi var mıdır?

C-9/10  Inan
Devlet Konseyi- İdare Hukuku Departmanı (Hollanda), 31 Aralık 2009 ( işleme konuş ta-
rihi 8 Ocak 2010)
OJ 2010 C 63/37

1/80 sayılı Karar’ın 7. maddesi, bir Üye Devlet’in işgücüne usulüne uygun şekilde kayıtlı 
olarak dahil olan bir Türk işçisinin aile üyeleri, söz konusu işçi bir kere ev sahibi Üye Dev-
let vatandaşlığını Türk vatandaşlığını da bırakmaksızın elde etmiş ise söz konusu hükme 
başvuramayacaktır anlamına gelecek şekilde mi yorumlanmalıdır, ve ilgili Türk işçisinin ev 
sahibi Üye Devlet vatandaşlığını kazandığı zamanın bir önemi var mıdır?

C-187/10  Barış Ünal
Devlet Konseyi- İdare Hukuku Departmanı (Hollanda), 13 Nisan 2010 (işleme konuş tari-
hi 16 Nisan 2010)
OJ 2010 C 195/2

1/80 sayılı Karar’ın 6(1). maddesinin birinci bendi, yasal belirlilik ilkesi de göz önünde bulun-
durulduğunda, yetkili ulusal makamı, hile ile yaratılmış bir davranışın bulunmadığı durumlar-
da, bir Türk işçisinin ikamet iznini 6(1). maddenin bahsi geçen birinci bendinde belirtilen bir 
yıllık sürenin sona ermesinden sonra, söz konusu iznin ulusal hukuka binaen verilme şartla-
rının artık bulunmadığı tarihten itibaren geçmişe etkili olarak geri çekmekten alıkoyar mı?

31 Aralık 2010 tarihine kadar güncellenmiştir.
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AB Hukuku Uzmanı Prof. Marc Maresceau’dan, Brüksel-Ankara ilişkileri için 
değerlendirmeler: Türkiye laikliğe dört elle sarılmalı

SÖYLEŞİ – CUMHURİYET (8 Mayıs 2011)
LEYLA TAVŞANOĞLU

Prof. Dr. Marc Maresceau, AB müktesebatı ve AB’nin komşusu olan ülkelerle hukuk dü-
zenlemeleri konusunda uzman. Maresceau Türkiye’ye öncelikle 1963 ortaklık anlaşması-
nın gereklerinin yapılması için ısrarcı olması tavsiyesinde bulunuyor. 

“Türkiye kesinlikle ortaklık anlaşmasından ödün vermemelidir. Çünkü bu çok 
önemli. Hiçbir başka üyelik aday adayı ülkeyle yapılmamış bir anlaşmadır. 
Almanya ve Fransa Türkiye’ye imtiyazlı ortaklık öneriyorlarsa, kendi bilecekleri 
iş. Ama ortada ortaklık anlaşması dururken tam üyelik yerine size imtiyazlı 
ortaklık verelim demek olmaz”.

“Ben AB’nin bir ülkeyle ikili ilişkilerini incelemeye başladığım zaman öncelikle bunun hu-
kuksal çerçevesinin ne olduğuna bakarım. Türkiye’yle AB ilişkilerinin hukuksal çerçe-
vesi 1963’te imzalanan ortaklık anlaşmasına dayanır. Bu anlaşma çok eski ve çok 
önemlidir. AB-Türkiye ortaklık anlaşması bugüne kadar değiştirilmemiştir. Oldu-
ğu gibi korunmaktadır. AB bugüne kadar Türkiye’ye yeni bir anlaşma önerisinde de bu-
lunmamıştır ki bu çok özel bir durumdur. Çünkü AB’nin ikili ilişkiler tarihinde 50 yıl için-
de elden geçirilmemiş hiçbir ikili anlaşma yoktur”. 

Prof. Dr. MARC MARESCEAU

Belçika’da Ghent Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 
Bologna’da Johns Hopkins Üniversitesi ve Cenevre’de Institut 
des Haute Etudes Internationales’de yüksek lisans yaptı. Ghent 
Üniversitesi Avrupa Enstitüsü Müdürü ve Jean Monnet Centre of 
Excellence Koordinatörü. Ayrıca Brüksel Üniversitesi (VUB), Avrupa 
Koleji (Bruges) ve Paris Üniversitesi’nde AB’nin komşularıyla yakın 
ilişkileri konusunda dersler veriyor. Londra’da King’s College, 
Bologna Üniversitesi, Beijing Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi, 
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bordeaux, Hebrew, Georgia 
(ABD), Pisa Üniversiteleri, Universite de Paris 2 (Pantheon) başta 
olmak üzere dünyanın çeşitli üniversitelerin de öğretim üyeliği 
yaptı. ECSA (European Community Studies Association) Başkanı. 
Romanya, Macaristan gibi ülkelerin AB’ye tam üyelik müzakereler-
inde hukuk danışmanlığı yaptı. Her yıl belirli dönemlerde Yeditepe 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ders ve seminerler vermek için 
Türkiye’ye geliyor.
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“Türkiye’nin AB için stratejik önemi Güney Kafkasya ve Ortadoğu’daki enerji güvenliği, kriz-
lerin ve çatışmaların engellenmesi ve bölgesel güvenlik alanlarında daha da artmıştır. Ülke-
nin müzakereler ve devam etmekte olan reformlar sürecinde AB’yle oluşturulan bağlar teh-
dit unsurlarıyla karşı karşıya olan bir bölgede onu istikrar için daha da büyük bir güç haline 
getirmiştir. Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin hızı reform yapma ve hâlihazırdaki koşul-
ları yerine getirme hızını yansıtmaktadır. Türkiye şimdi siyasi reform çabalarını yenilemelidir”.

“Bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Türkiye için 
imtiyazlı ortaklıktan söz ediyorlar. Acaba akıllarında ortaklık anlaşması bağlamında ne var? 
Ben kafamı bunlarla yormam. Onlara 1963 ortaklık anlaşmasını ret mi etmek istiyorsunuz, 
bunu yeniden müzakere etmeyi mi amaçlıyorsunuz, diye sormak lazım. Eğer vardıkları so-
nuç buysa bunun işaretini de vermeleri gerekir. Ben bu konuda enerjimi harcamam. Bunu 
onlar yapmalılar”.

“Ortaklık anlaşmasının yeniden müzakeresi kesinlikle kabul edilemez”

“(…) Hem imtiyazlı ortaklık hem tam üyelik süreci olmaz. Bakın, imtiyazlı ortaklığı 
tam üyeliğe geçiş sürecinde bir ara dönem olarak teklif etmiyorlar. Tam üyelik yerine 
imtiyazlı ortaklık diyorlar gibi bir havaları var. Durum buysa o zaman 1963’te imza-
lanan ortaklık anlaşmasıyla ilgili düşüncelerini de açıklamaları lazım. Şöyle bir durum 
ortaya çıkabilir: Ya bu ortaklık anlaşmasını kabul etmediklerini söylerler ya da bunun 
yeniden müzakere edilmesini teklif ederler. Böyle bir durum ortaya çıkarsa hukukçu 
olarak Türkiye’ye tavsiyem kesinlikle ortaklık anlaşmasının yeniden müzakere edil-
mesini kabul etmemesidir”. 

“Dediğim gibi tam üyelik yerine imtiyazlı ortaklık olmaz. Türkiye Avrupalı değil, başkenti-
niz Ankara bile Avrupa’da bulunmuyor, Türkiye Avrasyalı gibi argümanlar kullanılabilir”. 
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“Almanya ve Fransa’nın istediği imtiyazlı ortaklık tam üyeliğin seçeneği 
olamaz”

“Türkiye’nin imtiyazlı ortaklık teklifini kabul etmemesi gerekir. Paris’te düzenlenen bir 
kolokyumda Türk tarafından söylenen bazı sözlerde beni epeyce şaşırttı. Yine de vurgula-
mak istiyorum. İmtiyazlı ortaklık tam üyeliğin bir seçeneği olamaz. Olursa o zaman1963 
ortaklık anlaşması berhava olur. Çünkü1963’teki hedef imtiyazlı ortaklık değil 
tam üyeliktir. Ayrıca burada başka bir incelik var. Sarkozy ve Merkel imtiyazlı ortaklık 
istiyor diye bu hayata geçmez. 27 üyenin tamamının buna olur vermesi gerekir. Çünkü 
bu kararlar oybirliğiyle alınmaktadır. Sarkozy ve Merkel’in pozisyonu buysa o zaman açık 
açık çıkıp bir teklifte bulunmaları gerekir”. 

“Türkiye’ye kıyasla Kıbrıs o kadar küçük ki. Bence de Kıbrıs Avrupa’nın parçası değil. Ama 
Kıbrıslılar için Kıbrıs Avrupa. Türkiye tabii ki sadece Asyalı kabul edilemez. Türkiye’nin 
Avrupa’yla tarihi bağları var; Avrupa’ya bağlı”.

“Atatürk olmasaydı Türkiye yok olurdu”

“İlk olarak Hollanda dilinde, 1928 ya da 1929’da yayımlanmış Atatürk’le ilgili bir kitaba 
rastladığımda çok ilgimi çekmişti. Kitabın içinde fotoğraflar da vardı. Atatürk rejiminin 
yeni uygulamaya koyduğu yasalar, Atatürk’ün yaptığı devrimler kitapta yer alıyordu. Ki-
tapta sınıflardaki kadın öğretmenlerin fotoğrafları da vardı. Tam anlamıyla Batı Avrupalı 
kıyafetler içindeydiler. Bu, Atatürk’ün yarattığı Türkiye’yi anlatan bir kitaptı. Okurken ba-
şarılanlara hayran kalmıştım. Bunu okuyup bitirdikten sonra Türkiye’yi daha fazla tanıma 
isteği içimde doğdu. Ondan sonra da deha olarak adlandırdığım Atatürk’ü anlatan kitap-
lar toplamaya başladım. O dönemde kadınlara tanıdığı haklar, kadınları toplumsal 
yaşama katması, dinle devlet işlerini birbirinden ayırması ancak bir dâhinin ba-
şarabileceği işlerdir”.

“Atatürk’ün başarılarının yok edildiği, Atatürksüz bir Türkiye’yi düşünemiyorum. Tabii 
Türkiye’nin nasıl olması gerektiğine yine Türklerin kendileri karar verecektir. Benim Os-
manlı İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra çıkarsadığım şu: Atatürk olmasaydı Türkiye 
yok olur giderdi. Atatürk’ün başarıları arasında bende en çok hayranlık uyandıran sadece 
Türkiye’yi kurtarışı değil aynı zamanda son derece cüretkâr ve o zamana kadar görülme-
miş bir adım atarak modern bir devlet kurma çabalarıdır. Bu başarısının en önemli boyut-
larından biri de din ve devlet işlerini birbirinden ayırmış olmasıdır. Bu bence Türkiye’nin 
sıkı sıkı koruyacağını umduğum çok değerli bir hazinedir”. 



İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Merkez Ofis : Talatpaşa Caddesi TOBB Plaza No: 3 K: 7-8 34394 Levent / İstanbul

Tel : 212 270 93 00 (Pbx) Faks: 212 270 30 22

Brüksel Ofis : Avenue Franklin Roosevelt 148/A 1000 Bruxelles / Belgique

Tel : 32 2 646 40 40 Faks: 32 2 646 95 38




