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Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nda görülen ve 30 Mart 2006 tarihinde karara bağlanan Yedaş 
davasına (bir Türk firmanın Gümrük Birliği’nden doğan zararlarının tazminine yönelik Avrupa Birliği 
Konseyi ve Avrupa Toplulukları Komisyonu’na karşı açtığı dava) ilişkin karar metninin Dokuz Eylül 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç Dr. Hacı Can tarafından gerçekleştirilen çevirisi aşağıda yer almaktadır.*1 
 
 

MAHKEMENİN KARARI (Beşinci Daire) 
30 Mart 2006(∗∗∗∗) 

 
Çeviren Yrd. Doç. Dr. Hacı CAN ** 

 
 

“Tazminat davası − Uluslararası Anlaşmalar − AET-Türkiye Ortaklık Anlaşması − Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile Türkiye arasında Gümrük Birliği − Dengeleyici mali yardımlar“ 

 
 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye Arasında Bir Ortaklık Kurulmasına Dair Anlaşma, bu 
Anlaşmanın Katma Protokolü ve AT-Türkiye Ortaklık Konseyinin Gümrük Birliğinin Son Döneminin 
Uygulanmasına Dair 22 Aralık 1995 tarih ve 1/95 sayılı Karar (ABl. 1996, L 35, S. 1) ile getirilmiş olan 
Gümrük Birliği uygulamaları sebebiyle doğmuş olan zararların tazmini yüzünden 
 
Merkezi Ümraniye/İstanbul’da (Türkiye) bulunan Yedaş Tarım ve Otomotiv Sanayi ve 
Ticaret AŞ, dava yetkilisi: Avukat R. Sinner, tebligat adresi Lüksemburg’ta, 

Davacı, 
 
Avrupa Birliği Konseyi, M. Bishop und D. Canga Fano tarafından temsil edilmektedir, 
ve 
Avrupa Toplulukları Komisyonu, G. Boudot ve X. Lewis tarafından temsil edilmektedir, tebligat 
adresi Lüksemburg’ta, 

Davalı, 
karşı 

 
T-367/03 sayılı davada 
 

AVRUPA TOPLULUKLARI  
İLK DERECE MAHKEMESİ (Beşinci Daire) 

 
 
Başkan M. Vilaras ve Yargıçlar F. Dehousse und D. Šváby katılımında, 
Kâtip: J. Plingers, Yazı İşleri Müdürü, 
Yazılı yargılama nedeniyle ve 8 Eylül 2005’deki duruşma üzerine aşağıdaki kararı vermiştir.  

 
Karar 

Hukuki Çerçeve 
 
1. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye Arasında Bir Ortaklık Kurulmasına Dair Anlaşma (bundan 
sonra Ortaklık Anlaşması), 12 Eylül 1963’te Ankara’da bir yanda Türkiye Cumhuriyeti, diğer yanda 
Topluluk ve üye devletleri tarafından imzalanmıştır. Konsey, 23 Aralık 1963’te Ankara Anlaşması’nın 
kabul edilmesine dair 64/732/AET sayılı Kararı  (ABl. 1964, 217, S. 3685) kabul etmiştir. 
 
2. Ortaklık Anlaşmasının 2. maddesinin 1. fıkrası belirlemektedir ki: 

                                                 
1 Kararın çevirisi yazara ait olup, içeriğinden İKV sorumlu tutulamaz.    
*  Yargılama dili İngilizcedir. Almanca metin üzerinden çeviri yapılmıştır.  
**
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“Anlaşma'nın amacı, Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının 
çalıştırılma seviyesinin ve yaşama şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz 
önünde bulundurarak, Taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak 
güçlendirmeyi teşvik etmektir.”  

 
3. Ortalık Anlaşmasının 2. maddesinin 3. fıkrasında ifade edilmektedir ki:  

“Ortaklığın  
a) Bir hazırlık dönemi,  
b) Bir geçiş dönemi,  
c) Bir son dönemi,  
vardır.” 

 
4. Ortaklık Anlaşmasının 3. maddesinin 1. fıkrası öngörmektedir ki: 

“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.” 

 
5. Ortaklık Anlaşmasının 5. maddesi şöyledir: 

“Son dönem Gümrük Birliğine dayanır ve Akit Tarafların ekonomi politikaları arasındaki 
koordinasyonun güçlendirilmesini gerektirir.” 

 
6. Ortaklık Anlaşmasının 6. maddesi belirlemektedir ki: 

“Ortaklık rejiminin uygulanmasını ve gittikçe gelişmesini sağlamak için Akit Taraflar, Anlaşma 
ile verilen görevlerin sınırları içinde eylemde bulunan bir Ortaklık Konseyi'nde toplanırlar.” 

 
7. Nihayet Ortaklık Anlaşmasının 30. maddesi öngörmektedir ki: 

“Akit Taraflarca Anlaşma'ya eklenmesi uygun bulunan protokoller, Anlaşma'nın ayrılmaz 
parçalarıdır.” 

 
8. Ortaklık Anlaşmasına, diğerlerin yanında Türk ekonomisinin hızlandırılmış yapılanmasının teşvikine 
ilişkin mali mekanizmaların düzenlenmesini konu edinen “Mali Protokol” başlıklı 2 no’lu Protokol 
eklenmiştir.   
 
9. 23 Kasım 1970’de Ortaklık Anlaşmasına eklenen bir Katma Protokol (bundan sonra: 1970 tarihli 
Katma Protokol) ve ikinci bir Mali Protokol imzalanmıştır (ABl. 1972, L 293, S. 4). Bu Protokoller 1 Ocak 
1973’te yürürlüğe girmiştir. Üçüncü bir mali protokol 12 Mayıs 1977’de imzalanmıştır (ABl. 1979, L 67, 
S. 14). 
 
10. 22 Aralık 1995’te AT-Türkiye Ortaklık Konseyi, Gümrük Birliğinin Son Döneminin Uygulanmasına 
Dair 1/95 sayılı Kararı kabul etmiştir (ABl. 1996, L 35, S. 1). Bu Karar ile Topluluk ile Türkiye arasında 
tarım ürünleri istisna olmak üzere ilke olarak mallar için bir Gümrük Birliği yaratılmıştır. Gümrük Birliği, 
gümrük vergileri ile eş etkili resim ve harçların kaldırılmasını ve ayrıca miktar kısıtlamaları ve eş etkili 
önlemlerin giderilmesini öngörmektedir.  
 
11. Yedaş Tarım ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ (bundan sonra: Davacı), Türk hukuku tüzel 
kişisidir. Faaliyeti, rulman ithalatı ve üretimi ve özellikle tarım makineleri ve ağır vasıta araçları 
endüstrisi yedek parçaları olarak yatak ve güç kayışının ithalatından oluşmaktadır. 
   
Yargılama 
 
12. Davacı, 2 Aralık 2003’te Mahkemenin Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmuş olduğu dava dilekçesiyle 
mevcut davayı açmıştır. 
 
13. Komisyon ve Konsey, Mahkemenin Yazı İşleri Müdürlüğüne 19 ve 26 Mart 2004 tarihlerinde gelmiş 
olan özel cevap lahiyaları ile Mahkemenin Yargılama Tüzüğünün 114. maddesi uyarınca mevcut 
davanın kabul edilemez/usulsüz olduğu itirazında bulunmuşlardır. Davacı, karşı açıklamalarını 17 Mayıs 
2004’te sunmuştur. Mahkemenin 19 Ocak 2005 tarihli ara kararı ile bu itirazlara ve masraflara ilişkin 
karar nihai hükme saklı tutulmuştur. 
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14. Mahkeme (Beşinci Daire), Yargılama Tüzüğünün 47. maddesinin 1. paragrafı uyarınca lahiyaların 
ikinci kez verilmesini gerekli görmemiştir. 
 
15. Mahkeme (Beşinci Daire), Raportörün görüşü üzerine duruşmanın açılmasını kararlaştırmıştır. 
 
16. Davacı, 18 Temmuz 2005’te Mahkemeye sunduğu yazısıyla gerektiğinde bir bilirkişinin atanmasına 
karar verilmesini talep etmiştir. 
 
17. Taraflar, 8 Eylül 2005 tarihli oturumda sözlü olarak açıklamalar yapmışlar ve Mahkemenin sözlü 
sorularını cevaplandırmışlardır. Davalılar, bu esnada bilirkişi raporu talebine ilişkin açıklamalarını 
sunmuşlardır. 
Tarafların Talepleri 
 
18. Davacı, 

- davalının ortaya çıkan zararının tazminine mahkum edilmesini, 
- davalıya yargılama masrafların yükletilmesini 

talep etmektedir. 
 
19. Konsey ve Komisyon, 

- davanın reddedilmesini, 
- davacıya yargılama masraflarının yükletilmesini 

talep etmektedir. 
 
Kararın Nedenleri 
 
 
Tarafların İddiaları 
 
20. Davacı, 1/95 sayılı Karar ile getirilen Gümrük Birliğinin Topluluk tarafından uygulamaya konulması 
suretiyle zarara uğramış olduğunu ileri sürmektedir. Davacı, Topluluğu ilk önce Yunanistan’ın 
muhalefetine dayanan mali destek konusundaki kusuru ile sorumlu tutmaktadır. Bunun için, 
Topluluğun Yunanistan’a karşı sözkonusu tutumuna ilişkin herhangi bir dava açmamış olması nedeniyle 
sorumluluğunun ortaya çıkmış olduğunu açıklamaktadır. Davacı, Topluluğun üçüncü ülkeler ile 
akdetmiş olduğu anlaşmaların etkilerini diğer bir neden olarak belirtmektedir. Bundan başka, 
Komisyonun kurumsal alanda bazı önlemleri almayı ihmal etmiş olduğunu açıklamaktadır. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ticareti ilgilendiren Topluluk politikalarına ilişkin (özelikle doğrudan Gümrük Birliği ile 
bağlantılı alanlarda) görüşmelere katılmamış olduğunu; örneğin, Türk yetkililerinin ATA 133.madde 
uyarınca oluşturulan özel Komiteye katılamamış olduklarını; nihayet Komisyonun Türkiye’yi 
bilgilendirmeyi ihmal etmiş olduğunu ve Gümrük Birliği kapsamında sağlıklı bir rekabetin gelişmesine 
aykırı olan uygulamalara karşı koymamış olduğunu ifade etmiştir.  
 
21. Ayrıca davacı duruşmada esasa ilişkin olarak, zarara yol açan olayın 1/95 sayılı Kararın veya 
organların diğer bir tasarrufunun kabul edilmesinde değil, bu Kararın davalılar tarafından uygulanış 
şekli nedeniyle meydana geldiğini iddia etmiştir. Davacı, bunun ötesinde zarara yol açan olayın 
davalıların hareketsizliği sebebiyle oluştuğnu açıklamıştır. Mahkeme bunu duruşma zaptına almıştır. 
  
22. Davacı, yukarıda belirtilen davranışın hukuka aykırılığını Ortaklık Anlaşması’nın 2. maddesinin 1. 
fıkrası, 3. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendi ve 6. maddesine dayandırmaktadır. Ayrıca bu Anlaşmaya 
iliştirilen Mali Protokole ve sonraki ek protokollere dayanmaktadır. Bu normların, ATA 310.madde 
uyarınca kabul edilmiş Topluluk hukuku tasarrufları olarak görülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Davacı 
bunun dışında, Topluluğun Türkiye’ye 2,5 Milyar Euro tutarındaki mali bir desteğin verilmesi 
yükümlülüğüne uymadığını iddia etmektedir; bu yükümlülük, 1/95 sayılı Kararın kabul edilmiş olduğu 
AT-Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısı sonunda üstlenilmiş ve bu Karara tek taraflı bir açıklama 
şeklinde eklenmiştir. Nihayet davacı, Avrupa-Akdeniz işbirliği çerçevesindeki henüz yerine getirilmemiş 
olan yardım sözleri ile devlet yardımlarının verilmesinde zorlukların olduğunu ileri sürmektedir. 
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23. Davacının uğramış olduğunu iddia ettiği zarar ile Komisyonun işlemiş olduğu ifade edilen haksız 
fiiller (hukuka aykırılıklar) arasında söz konusu olan illiyet bağına ilişkin olarak; davacı, ilk önce Gümrük 
Birliğinin Türk ekonomisinin bütününe negatif etkileri olduğunu açıklamaktadır. 
 
24. Davacı, kendine münhasıran, 1990’da rulman üretimi yatırımına karar verdiğini, çünkü yurtiçi 
üretiminin bir yandan ödül ve özel yardımlar suretiyle teşvik edildiğini ve diğer yandan da özel bir 
gümrük tarifesi ile korunmuş olduğunu açıklamıştır. Bundan başka, Türkiye Cumhuriyeti’nin Topluluk 
ile bir gümrük birliğine girmesinin o zamanlar en erken on yılda beklendiğini; üretim biriminin 1993 
yılında işlemeye başladığını; fakat Gümrük Birliğinin 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girmesinden sonra tüm 
resim ve harçların, gümrük vergilerinin ve rulman ve yatak ithalatı üzerindeki diğer yüklerin kaldırılmış 
olduğunu; buna bağlı olarak Türk pazarına Topluluk üye devletlerinden gelen yüksek kaliteli ithal 
mallar ile uzakdoğudan gelen az kaliteli olan ucuz malların yağdığını; bunun sonucunda rulman üretim 
biriminin 1996’dan 2003’e dek süren zaman dilimi boyunca zarar ettiğini; ayrıca Gümrük Birliğinin 1 
Ocak 1996’da gümrüklerin ortadan kaldırılması ile ticari biriminin ithalat faaliyetine negatif etkilerinin 
olduğunu, çünkü ithal edilen malların satışının  rekabetin yoğunlaşmasıyla geriye gittiğini ifade etmiştir. 
 
25.  Davacı, bilânço ve mali raporuna dayanarak, dava dilekçesinde 1.200.000 Euro olarak tahmin 
edilen bir zarara uğramış olduğunu ileri sürmüştür. Bununla birlikte davacı, davalıların kabul 
edilemezlik itirazlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamaları üzerine onların 4.578.518 Euro tutarındaki bir 
tazminata mahkûm edilmesini talep etmektedir. 
  
26. Davalılar öncelikle üç kabul edilemezlik/usulsüzlük itirazı yapmaktadırlar. Davacının 1/95 sayılı 
Karar ile sebep olunmuş olan bir zararın tazminini talep ettiğini, oysa Kararda ne Komisyonun ne de 
Konseyin bir eyleminin söz konusu olduğunu, öyleyse bu Kararın tazminat davasının hukuki dayanağı 
olamayacağı görüşünü savunmaktadırlar. Davacının talebinin de Adalet Divanının Statüsünün 46. 
maddesi gereğince zamanaşımına uğramış olduğunu; nihayet dava dilekçesinin belirsiz olduğunu ve 
Yargılama Tüzüğünün 44. maddesinin 1. fıkrası koşullarına uymadığını ifade etmektedirler. 
 
27. Davalılar ikinci olarak, Topluluğun eylemlerinin davacı tarafından iddia edilen zararlara yol açmış 
olabileceğine itiraz etmektedir.  Konsey, özellikle Türkiye’ye verilen mali yardımın yetersiz olduğu 
iddiasını reddetmektedir. Komisyon, Türkiye’yi üçüncü ülkelerden ithal edilen mallara ilişkin 
gümrüklerin azaltılmasına veya kaldırılmasına katmamış olmasının davacı tarafından bildirilen normların 
hiçbirisine bir aykırılık oluşturmadığını açıklamıştır. Her halükarda hiçbir ekonomik aktörün gümrük 
duvarlarının ve gümrüklere dayanmayan kısıtlamaların kaldırılmasında daha önce bu suretle korunan 
pazarın bir kısmına ilişkin bir mülkiyet hakkını talep edemeyeceği; zira böyle bir pazar kısmının yalnızca 
şartların değişmesiyle risklerin sona erdireceği geçici bir ekonomik pozisyonu teşkil ettiğini ifade 
etmektedirler. Davalılar ayrıca, iddia edilen hukuka aykırı davranış ile sözü edilen zarar arasındaki 
illiyet bağının varlığını neyin ispat ettiğinin dava dilekçesinde açıklanmamış olduğu görüşündedirler. 
Nihayet bir zararın meydana geldiğine itiraz etmektedirler.  
 
Mahkemenin Değerlendirmesi 
 
 
Ön Açıklamalar 
 
 
28. Davacının duruşmada yapmış olduğu açıklamalardan (bkz prg. 21), 1/95 sayılı Kararın veya  
Komisyon ve Konseyin bir eyleminin iddia edilen hukuka aykırılığına yönelik dava dilekçesinde yer 
verdiği argümanların dikkate alınmasına ihtiyaç olmadığı anlaşılmaktadır.  
 
29. Bunun sonucu olarak, davalıların bu Kararın hukuki niteliği/doğası nedeniyle ileri sürmüş olduğu 
kabul edilemezlik/usulsüzlük itirazlarının da dikkate alınması gerekli değildir. 
 
30. Bunun ötesinde Mahkeme, davalıların ileri sürdükleri kabul edilemezlik/usulsüzlük itirazlarını karara 
bağlamaksızın, davanın temelsiz olarak reddedilmesinin düzenli yargılama ilkelerine göre hukuka 
uygun olup olmadığını incelemek zorundadır (Adalet Divanının 26 Şubat 2002 tarih ve C-23/00 P sayılı 
Konsey/Boehringer kararı, Slg. 2002, I-1873, prg. 52). Mahkeme, mevcut olayın koşullarında davanın 
zamanaşımına uğradığına dayandırılan usulsüzlük itirazını karara bağlamaya ihtiyacı olmadığı 
görüşündedir.  
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31. Nihayet bildirilmelidir ki, bu Statünün 53. maddesinin 1. fıkrası uyarınca İlk Derece Mahkemesi’ne 
uygulanan Adalet Divanının Statüsünün 21. maddesinin 1. fıkrası ve Mahkemenin Yargılama 
Tüzüğünün 44. maddesinin 1. paragrafı gereğince dava dilekçesinin ihtilaf konusunu ve dava nedenleri 
hakkında kısa bir açıklama içermesi gerekir. Bu açıklamanın, davalının savunmasına hazırlık yapmak ve 
Mahkemeye gerektiğinde müteakip bilgilere gerek kalmaksızın davanın karara bağlanmasını mümkün 
kılmak için yeterince açık ve belirgin olması gerekir. Hukuki güvenlik ve nizamlara uygun bir 
yargılamayı güvence altına almak amacıyla bir davanın kabul edilebilmesi için, davanın dayandığı 
maddi ve hukuki unsurların, en azından genel olarak belirtilmek suretiyle, fakat doğrudan dava 
dilekçesinden müteallik ve anlaşılır olması gereklidir. (krş. Mahkemenin 6 Mayıs 1997 tarih ve T-195/95 
sayılı Guérin automobiles/Komisyon kararı, Slg. 1997, II-679, prg. 20 ve orada alıntı yapılan içtihat). 
  
32. Topluluk organlarının sebep olduğu ifade edilen zararların tazminine ilişkin bir dava, davacı 
tarafından sözkonusu organa itham edilen eylemi belirlenebilir kılıp, davacının görüşüne göre eylem ile 
sözü edilen uğranılan zarar arasında illiyet bağının varlığını ortaya çıkaran nedenleri bildirir ve bu 
zararın türü ve kapsamını belirten bilgileri içerir ise ilgili  gereklere uygun olur. (krş. Mahkemenin 3 
Şubat 2005 tarih ve T-19/01 sayılı Chiquita Brands u. a./Komisyon kararı, Slg. 2005, II-0000, prg. 65 
ve orada alıntı yapılan içtihat).  
  
33. Fakat önceki paragraf numaraları 22 ve devamından anlaşılmaktadır ki, davacı tarafından 
dilekçelerinde belirtmiş olduğu çok sayıdaki argümanın ve açıklamanın şekli, davanın bütünüyle 
usulden reddedilmesine engeldir.  
 
Sorumluluğun Ortaya Çıkma Koşulları 
 
34. Yerleşik içtihada göre, Topluluğun sözleşme dışı sorumluluğu ATA 238.madde 2. fıkra gereğince 
bir dizi koşulun yerine getirilmesine bağlıdır: Organın sorumlu tutulduğu davranış hukuka aykırı 
olmalıdır; bir zarar doğmalıdır ve sorumlu tutulan davranış ile ileri sürülen zarar arasında bir illiyet bağı 
bulunmalıdır (Adalet Divanının 29 Eylül 1982 tarih ve 26/81 sayılı Oleifici Mediterranei/AET kararı, Slg. 
1982, 3057, prg.16; Mahkemenin 11 Temmuz 1996 tarih ve T-175/94 sayılı International Procurement 
Services/Komisyon kararı, Slg. 1996, II-729, prg.44, ve 16 Mart 2005 tarih ve T-283/02 sayılı EnBW 
Kernkraft/Komisyon kararı, Slg. 2005, II-0000, prg. 84). 

 – Davalıların Davranışının Sözü Edilen Hukuka Aykırılığı 

35. Yukarıda sayılan koşullardan ilkine ilişkin olarak; sürekli içtihada göre, bireylere haklar vermeyi 
amaçlayan bir hukuk normuna yeterince nitelikli bir aykırılığın olduğu ispat edilmelidir (Adalet Divanının 
5 Mart 1996 tarih ve C-46/93 ve C-48/93 sayılı Brasserie du Pêcheur ve Factortame kararı, Slg. 1996, 
I-1029, prg. 51, 4 Temmuz 2000 tarih ve C-352/98 P sayılı Bergaderm ve Goupil/Komisyon kararı, Slg. 
2000, I-5291, prg. 42, 10 Aralık 2002 tarih ve C-312/00 P sayılı Komisyon/Camar ve Tico kararı, Slg. 
2002, I-11355, prg.53, ve 10 Temmuz 2003 tarih ve C-472/00 P sayılı Komisyon/Fresh Marine, Slg. 
2003, I-7541, prg. 25; EnBW Kernkraft/Komisyon kararı, yukarıda prg.34 ve prg.87’de alıntı 
yapılmaktadır). 
  
36. Davacı, mevcut olayda, Topluluk tarafından verilen mali desteğin yetersizliğinin ve onun hareketsiz 
kalmasının öncelikle Ortaklık Anlaşmasının 2. maddesinin 1. fıkrasına, 3. maddesinin 1. fıkrasının 1. 
bendine ve 6. maddesine, ikinci olarak mali Protokollere, üçüncü olarak 1970 tarihli Katma Protokole, 
dördüncü olarak 1/95 sayılı Karar kabul edilirken Komisyon tarafından kabul edilmiş olan Türkiye’ye 
2,5 Milyar Euro ödenmesine ilişkin yükümlülüğe ve beşinci olarak Avrupa-Akdeniz işbirliği çerçevesinde 
söz konusu olan diğer yardım sözlerine aykırı olduğunu ileri sürmektedir. 
 
37. Ortaklık Anlaşmasının ve yukarıda anılan protokollerin, Topluluk ve üye devletler tarafından 
üçüncü bir devlet ile akdedilen uluslararası bir anlaşma teşkil ettiğinin tespit edilmesi gerekir. 
  
38. Bu tarzdaki anlaşmalar, ATA 300.maddesi 7.fıkrası gereğince Topluluk organları ve üye devletler 
için bağlayıcıdır. Hükümleri, yürürlüğe girdikleri andan itibaren Topluluk hukuk düzeninin ayrılmaz 
parçalarıdır (Adalet Divanının 30 Nisan 1974 tarih ve 181/73 sayılı Haegeman kararı, Slg. 1974, 449, 
prg. 5 ve 30 Eylül 1987 tarih ve 12/86 sayılı Demirel kararı, Slg. 1987, 3719, prg.7). Ancak bu 
anlaşmaların Topluluk hukuk düzeninde hangi etkileri gösterdiği karara bağlanırken, söz konusu 
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hükümlerin uluslararası hukuk kökeni dikkat dışına bırakılamaz (Adalet Divanının 26 Ekim 1982 tarih ve 
104/81 sayılı Kupferberg kararı, Slg. 1982, 3641, prg.17). 
  
39. Davacının organlara itham ettiği davranışlarının hukuka aykırılığını ispat etmek amacıyla yukarıda 
anılan anlaşmaların belirli hükümlerine dayanıp dayanamayacağını karara bağlamak için, bilhassa bu 
hükümlerin doğrudan uygulanabilir olarak görülüp görülemeyeceğinin incelenmesi gereklidir. Bu 
bağlamda Adalet Divanı, Demirel davasında (prg.14), Topluluğun üçüncü bir devlet ile akdettiği bir 
anlaşma hükmünün, lafzı dikkate alındığında ve anlaşmanın anlamı ve amacı bakımından yerine 
getirilmesi ve etkileri diğer bir işlemin çıkarılmasına bağlı olmayan açık ve net bir yükümlülüğü 
içerdiğinde doğrudan uygulanabilir olarak görülebileceğine karar vermiştir.   
 
40. Adalet Divanı bu bağlamda açıklamaktadır ki (Demirel kararı, prg.16): 

“(Ortaklık) Anlaşması, yapısı ve içeriğine göre şöyle nitelenmektedir: Antlaşma, genel olarak 
ortaklığın amaçlarını belirlemektedir, fakat kendisi bu gerçekleştirilmeye nasıl ulaşılacağına 
ilişkin tam kurallar koymamaktadır. Sadece belirli münferit alanlarda, yerlerini daha sonra 
Katma Protokolün almış olduğu ek protokoller kapsamında  hükümler getirmektedir. “  

 
41. Bu nedenle Ortaklık Anlaşması, doğası ve yapısına göre kural olarak Mahkemenin Topluluk 
organlarının davranışlarının hukuka uygunluğunu inceleyebileceği normlara dâhil değildir. 
 
42. Ortaklık Anlaşmasının 2. maddesinin 1. fıkrası, genel formüller içinde Türkiye ile Topluluk arasında 
ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinden oluşan Anlaşmanın amacını münferit şekilde tarif 
etmektedir. Bu güçlendirmenin sürekliliği ve dengeliliği ve Türk ekonomisinin hızlandırılmış 
kalkınmasının dikkate alınması ve Türk halkının istihdam durumunun ve yaşama koşullarının 
yükseltilmesi olan iki ana esası da ifade etmektedir. O halde, bu norm gelişime açık bir karaktere 
sahiptir. Tüm ve koşulsuz değildir ve uygulanması ve etkileri zorunlu olarak müteakip işlemlerin 
çıkarılmasına bağlıdır; ki bu, davacının durumunu doğrudan düzenleyebilmesini imkânsız kılmaktadır. 
Bunun ötesinde bireylere haklar vermeyi amaçlamamaktadır.   
 
43. Aynı şekilde bu durum, Türkiye ve Topluluk arasındaki Ortaklığın hazırlık dönemini genel formüller 
içinde tarif eden Ortaklık Anlaşmasının 3. maddesinin 1. fıkrası için geçerli olmaktadır. Anlaşmanın 3. 
maddesinin 1. fıkrasının 2. bendi, bu dönemin ayrıntılarının tespiti için eklenen protokollere gönderme 
yapmaktadır. Bunun dışında bu dönem, Ortaklık Anlaşmasında öngörülen üç dönemden sadece 
birincisini teşkil etmektedir ve 1970 tarihli Katma Protokolün yürürlüğe girmesiyle sona ermiştir. 
 
44. Benzer sonuç, onunla Ortaklık Konseyinin yaratıldığı kurumsal bir hükmün söz konusu olduğu 
Anlaşmanın 6. maddesi bakımından da çıkarılabilir.  
 
45. Davacı ayrıca, hangi hükümlerin ihlal edilmiş olduğuna dair herhangi bir bilgi vermeksizin, Ortaklık 
Anlaşmasına eklenen mali protokollere dayanmaktadır. Bununla beraber, Yargılama Tüzüğünün 44. 
maddenin 1. paragrafının c bendine göre bir hukuka aykırılık iddiası yalnızca caiz kılınmayan davranışın 
belirtilmesi halinde mümkündür. Bu yükümlülük mevcut olayda şu şekilde güçlendirilmektedir: 
Doğrudan uygulanabilirlik, genel olarak değerlendirilemez, aksine her münferit olayda başvurulan 
hükmün hukuki doğasının, sistematiğinin ve lafzının incelenmesini gerekli kılar. (Adalet Divanının 4 
Aralık 1974 tarih ve 41/74 sayılı Van Duyn kararı, Slg. 1974, 1337, prg.12). İhlal edilmiş olduğu ifade 
edilen hüküm tam olarak belirtilemediği için, davacının Mali Protokole dayandırdığı argüman kabul 
edilebilir değildir. Davacı diğer mali protokolleri de ima etmektedir. Fakat, bununla 23 Kasım 1970 ve 
12 Mayıs 1977 tarihli Mali Protokolleri kastettiği kabul edilse dahi, bu protokoller bakımından aynı 
sonuçların geçerli olduğu sonucu çıkmaktadır. Kaldı ki davacı duruşmada bu Protokoller çerçevesinde 
kendisi tarafından sunulmuş olan herhangi bir yatırım planının reddedilmiş olmadığını açıklamıştır. 
Mahkeme bunu zapta geçirmiştir. 
 
46. Davacı ayrıca, Komisyonun tek taraflı açıklamasına aykırı davrandığı görüşündedir. Komisyon, bu 
açıklamasıyla 1/95 sayılı Karar çıkarılırken Türkiye’ye 2,5 Milyar Euro tutarında mali destek vermeye 
yükümlü olmuştur. Fakat böyle bir açıklama, 1/95 sayılı Karara eklenen açıklamalar arasında 
bulunmamaktadır. Bu koşullar altında davacının iddiası, Yargılama Tüzüğünün 44. maddesinin  
1. paragrafının c bendi anlamında kabul edilemez şekilde belirsiz bir nitelik taşımaktadır. Bunun 
ötesinde davacı, bu açıklamanın hukuki bir etkiye sahip olduğunu belirtememektedir. Bunun dışında, 
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dava dilekçesine göre sözü edilen tutarın Türk Hükümetine verilmesi gerekirdi. Öyleyse sözkonusu 
durum, bireyler için somut haklar kurmamaktadır.  
 
47. Davacı ayrıca, özel bir eylem programı çerçevesinde yardım sözlerine uyulmamasına, makro 
ekonomik bir desteğe ve idari bir işbirliği fonuna değinmektedir. Fakat iddiası, öncelikle sorumlu 
tutulan davranışın kesin şekilde saptanması ve ikinci olarak da bu davranışın hukuka aykırılığının 
değerlendirilebilmesi için yeterli değildir. Her halükarda davacı, bireylerin bu taahhütten ne oranda bir 
hak tesis edebileceğini izah etmemiştir.  
 
48. Nihayet davacı, Avrupa-Akdeniz işbirliği çerçevesinde ortaya çıkmış olan zorluklar ve sorunlardan 
bahsetmektedir. Ancak bunun için kapsamlı açıklamalar yapmamaktadır ve onların davalının hukuka 
aykırı bir davranışını ne kadar teşhis ettirebileceğine dair bir bilgi vermemektedir.  
  
49. Sonuç olarak davacı, davasını 1970 tarihli Katma Protokole ve özellikle Protokol’de yer alan, 
taraflar arasındaki “karşılıklı ve dengeli yükümlülükler” olgusuna dayandırmaktadır. Fakat bu gereklilik, 
bu Protokolün sadece başlangıç hükümlerinde yer almıştır ve bu nedenle kendine özgü hukuki bir 
öneme sahip değildir. Ancak hukuki anlam, esas itibariyle Ortaklık Anlaşmasının 2. maddesinin 1. 
fıkrasından çıkmaktadır. Fakat bu hükmün, doğası gereği gelişime açık karakterde olduğu ve bunun 
sonucunda doğrudan bir geçerliliğinin olmadığı yukarıdaki 42 no’lu paragrafta tespit edilmiştir.  
 
50. Mahkeme, yukarıda yer alan mülahazalardan bağımsız olarak, Türkiye’ye verilen mali desteklerin 
sözü edilen yetersizliğinin Topluluğa yüklenemeyeceği görüşündedir; çünkü bu yetersizlik, davacıya 
göre bir üye devletin muhalefetinden kaynaklanmıştır. 
 
51. Davacının, Topluluğun sözkonusu üye devlete, benimsediği tutum nedeniyle bir takibatta 
bulunmamış olduğu suçlamasına ilişkin olarak belirtilmelidir ki, bu davranışın bizatihi sözkonusu üye 
devletin Antlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerin bir ihlali olarak görülebileceği esas alınsa dahi, 
Komisyon’un ATA 226.madde gereğince bir ihlal davası açma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla, Komisyon tarafından böyle bir davanın açılmaması her halükarda hukuka aykırı değildir ve 
Topluluğun sözleşme dışı sorumluluğu bulunmamaktadır. (bkz. Mahkemenin 14 Ocak 2004 tarih ve 
T-202/02 sayılı Makedoniko Metro ve Michaniki AE/Komisyon kararı, Slg. 2004, II-0000, prg. 43 ve 
orada alıntı yapılan içtihat).  
 
52. Davacı ayrıca, Topluluğun üçüncü ülkelerle akdetmiş olduğu anlaşmalar nedeniyle zarara 
uğradığını öne sürmektedir. Davacı, bir taraftan duruşmada Topluluğun hiçbir resmi eylemini dava 
etmemiş ve diğer taraftan da bu anlaşmalara itiraz etmemiştir. (bkz. yukarıya 21 no’lu paragraf). Bu 
nedenle, davacının, Mahkemenin karara bağlayamayacağı çelişkili bir durumda bulunduğunun, ya da 
bu anlaşmaların imzalanmasında Türk devletinin çıkarlarını yeterince gözetmemiş olduğu konusunda 
Topluluğu suçladığının esas alınması gerekmektedir. Belirtilen son varsayıma ilişkin olarak Mahkeme, 
dava dilekçesinin muğlak olduğu görüşündedir ve Topluluğun davacının somut zararına sebep olan 
ihmallerinin belirtilmemiş olduğunu saptamaktadır. Bir Topluluk organı tarafından sebep olunan 
zararların tazminine ilişkin bir dava, dilekçenin Yargılama Tüzüğünün 44. maddesinin 1. paragrafının c 
bendinin gereklerine uygun olarak, sözkonusu kurum aleyhine iddia edilen eyleme ilişkin delil 
içermelidir. Bu sebeple, mevcut suçlama kabul edilemez.    
 
53. Aynı şekilde, duruşmada yeniden ileri sürülen, ticareti ilgilendiren ortak politikalar ile ilgili 
(doğrudan Gümrük Birliği ile bağlantılı alanların da aralarında bulunduğu) görüşmelere Türkiye’nin 
katılımının mümkün kılınmadığı argümanı tutarsız ve belirsizdir. Ancak Türkiye’nin ATA 133.maddeye 
göre kurulan özel Komiteye katılamaması kabul edilebilir tek eleştiridir. Sözkonusu eleştiri, komiteye 
Türkiye’nin davet edilmemesinden kaynaklanan şikâyet olarak yorumlansa dahi, Türkiye’nin sözkonusu 
komiteye katılımı davacı açısından yararlanılabilecek bir hak doğurmamaktadır. 
 
54. Sonuç olarak davacı, Komisyon’un, Türkiye’yi bilgilendirmeyi ve sağlıklı rekabetin gelişmesini 
engelleyen tüm uygulamaları engellemek amacıyla Gümrük Birliği’nin nasıl uygulandığını izlemeyi ihmal 
ettiğini ileri sürmüştür. Ne var ki bu suçlama, bir tazminat davasının dayandırılabilmesi için yine çok 
belirsiz bir nitelik taşımaktadır. Davacı, Topluluğun değişik ekonomik sektörlerdeki tutumuna ilişkin bir 
liste sunmakta ancak anlatımını somut olgularla desteklememektedir.  
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55. Mahkeme istinat edilen davranışın hukuka aykırılığını ilgilendiren koşula ilişkin olarak ayrıca 
bildirmektedir ki, - son derece azaltılmış veya tümüyle sıfıra indirgenmiş bir takdir alanının bulunmadığı 
sürece – bir hukuk kuralına yapılan ihlalin yeterince nitelikli olmak zorunluluğu koşulu, sadece ilgili 
Topluluk organının takdir yetkisine çizilen sınırları açıkça ve önemli derecede aştığında yerine 
getirilmiştir (Komisyon/Camar ve Tico kararı, yukarıda prg. 35, prg.54’te alıntı yapılmaktadır; 
Mahkemenin 12 Temmuz 2001 T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 ve T-225/99 sayılı Comafrica 
ve Dole Fresh Fruit Europe/Komisyon kararı, Slg. 2001, II-1975, prg.134, ve EnBW 
Kernkraft/Komisyon kararı yukarıda prg. 34, prg. 87’de alıntı yapılmaktadır). 
 
56. Fakat davacı, mevcut olayda, Topluluğun mali yardımların verilmesinde sahip olduğu geniş takdir 
yetkisini aşmış olduğunu ispat edememiştir. Davacı bundan başka, Topluluğun Türkiye’ye değişik 
tutarlarda yardımlar yaptığını bizzat kabul etmiştir ve Konsey, Türkiye’nin yararına belirli bir sayıdaki 
mali araçların varlığına değinmiştir. Topluluğun, üçüncü devletler ile anlaşmalar akdederken, Türkiye’yi 
Gümrük Birliğinin ve rekabetin gelişmesinin gerekli kıldığı politikaların belirlenmesine veya onların 
değerlendirilmesine katmayarak bu sınırları aştığı da ispat edilememiştir. 
 
- İlliyet Bağı- 
 
 
57. Yukarıda 34 no’lu paragrafta anılan üçüncü koşula gelince; içtihada göre, Topluluğun sözleşme dışı 
sorumluluğunun ortaya çıkması, zararların tazminini isteyen kişinin diğerlerin arasında kusurlu 
davranışla ileri sürülen zarar arasında doğrudan bir nedensel bağlantının varlığını ispat etmesini şart 
koşmaktadır (Brasserie du Pêcheur ve Factortame kararı, yukarıda in prg. 35, prg.51’de alıntı 
yapılmaktadır; Bergaderm ve Goupil/Komisyon kararı, yukarıda prg.35, prg. 41 ve 42’de alıntı 
yapılmaktadır ve Komisyon/Camar ve Tico kararı, prg.35, prg. 53’te alıntı yapılmaktadır). Bundan 
başka, davacı böyle bir doğrudan bağlantının ispat yükünü taşımaktadır (Mahkemenin 18 Eylül 1995 
tarih ve T-168/94 sayılı Blackspur u. a./Konsey ve Komisyon kararı, Slg. 1995, II-2627, prg.40, ve 17 
Aralık 2003 tarih ve T-146/01 sayılı DLD Trading/Konsey kararı, Slg. 2003, II-6005, prg 73). 
  
58. Mevcut olayda, Gümrük Birliği çerçevesinde Türk devletine verilen mali desteğin yetersizliğine 
dayanan makroekonomik dengesizlik ileri sürülerek, bu kusurluluk ile davacının bireysel durumu 
arasında doğrudan bir bağlantı olduğu ispat edilemez. Bir tarafta, iddia edilen zararlar , diğer tarafta 
Gümrük Birliği ile bağlantılı olan alanlarda Topluluk tarafından alınması gerekli olan önlemlere ilişkin 
görüşmelere Türkiye’nin katılmamış olması, eksik bilgilendirme ve Topluluk tarafından rekabetin sözü 
edilen eksik gözetimi, arada doğrudan bir illiyet bağı olduğunu ispat etmemektedir. Davacının el yapımı 
halı sektörü, ihraç edilen televizyon sektörü, tarım sektörü (özellikle de incir, fındık ve Antep fıstığı) ve 
ayrıca tekstil ve giyim sektörüne hasrettiği açıklamaları da şirketinin amacıyla doğrudan bir bağlantı 
içerisinde bulunmamaktadır (bkz. yukarıya 11 no’lu paragraf).    
 
59. Gümrük Birliğinin yürürlüğe girmesinin davacının kârlarının azalmasına tesadüf etmesi olgusu da 
kusurlu bulunan eylemler ile iddia edilen zarar arasında doğrudan bir bağlantıyı ispat etmek için yeterli 
değildir. Zira Türk pazarının yapısı, ilgili diğer pazarlarda davacının rakiplerinin uyumu, ulusal para 
biriminde dalgalanmalar ve Türkiye tarafından diğer ticaret anlaşmaların imzalanması örnekleri gibi 
diğer nedenler de etkili olabilmektedir.  
 
60. Davacı ayrıca, rulman üretim birimlerinin zorluklarının çok ciddi olduğunu, yalnızca rulmanların, 
yatakların ve güç kayışlarının ithalat birimlerinin sonuçlarının onu faaliyetini durdurmaktan 
vazgeçirdiğini ileri sürmektedir. Fakat davacı, rulmanların üretimine 1993 yılında başlamış olduğunu ve 
bu esnada Ortaklık Anlaşmasının imzalanma günü olan 12 Eylül 1963’ten itibaren bir Gümrük Birliğinin 
kurulması öngörülmüş olmasına karşılık, gümrük duvarları ve kamu yardımları ile korumanın muhafaza 
edileceğine ümit ettiğini açıklamıştır. Bunun ötesinde, 1970 tarihli Katma Protokol, yürürlüğe giriş 
tarihinden itibaren işlemeye başlayacak olan 22 yıllık bir geçiş döneminde uygulanması gereken 
önlemler için bir zaman planı ortaya koymuştur. Bu nedenle, Gümrük Birliği sürecinde meydana gelen 
gecikmelere rağmen davacının üretim biriminde yaşadığı zorluklar, kendisinin Türkiye’de devam 
etmekte olan mevcut durumun değişeceği yönündeki inancından kaynaklanmıştır. Böylece davacı, 
zararına kendisi sebep olmuştur ve bu suretle de hukuka aykırı davranış ile sözkonusu zarar arasındaki 
illiyet bağını kesmektedir.   
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61. Bütün bunlar ışığında, mevcut olayda şikayet konusu davranış ile ileri sürülen zarar arasında illiyet 
bağı bulunmamaktadır.  
 
Sonuç 
 
62. İçtihada göre, Topluluğun sözleşme dışı sorumluluğuna ilişkin davanın yukarıda 34 no’lu 
paragrafta sayılan koşullardan birisinin bulunmaması halinde, bu sorumluluğun diğer koşullarının 
incelenmesi gerekmeksizin tümüyle reddedilmesi gerekmektedir (Adalet Divanının 15 Eylül 1994 tarih 
ve C-146/91 sayılı KYDEP/Konsey ve Komisyon kararı, Slg. 1994, I-4199, prg.81; Mahkemenin 20 
Şubat 2002 tarih ve T-170/00 sayılı Förde-Reederei/Konsey ve Komisyon kararı, Slg. 2002, II-515, 
prg.37, ve 19 Mart 2003 tarih ve T-273/01 sayılı Innova Privat-Akademie/Komisyon kararı, Slg. 2003, 
II-1093, prg. 23, ve EnBW Kernkraft/Komisyon kararı, yukarıda prg 34, prg. 85’te alıntı yapılmaktadır).  
 
63. Bunun sonucu olarak mevcut davanın, davalılar tarafından Adalet Divanı Statüsünün 46. 
maddesine dayandırılan kabul edilemezlik/usulsüzlük itirazını karara bağlamaya ve davacı tarafından 
talep edilen delillerin sunulmasına gerek kalmaksızın reddedilmesi gerekmektedir.  
 
Masraflar 
 
64. Yargılama Tüzüğünün 87. maddesinin 2. paragrafı gereğince, kaybeden taraf talep üzerine 
masrafların üstlenilmesine mahkum edilir. Davacı, davayı kaybettiği için davalının talebi üzerine 
masrafları üstlenmek zorundadır.  
 
Bu nedenlerle  
 

MAHKEME (Beşinci Daire) 
 
1.      Davayı reddetmeye, 
2.      Davacının yargılama masraflarını üstlenmesine, 
 
karar vermiştir.  
 
 
 
Vilaras  Dehousse  Šváby 
30 Mart 2006’de Lüksemburg'ta aleni oturumda ilan edilmiştir. 
Kâtip          Başkan 

E. Coulon          M. Vilaras 
 


